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Sammanfattning 

Etableringen av en vindkraftspark är sällan okontroversiell och involverar en stor mängd 

intressenter i form av företag, myndigheter, föreningar och privatpersoner. I den här C-

uppsatsen studeras ett planerat vindkraftsprojekt på Mästermyr utanför Hemse på Gotland. 

Mästermyrprojektet är ett tydligt exempel på en lång och utdragen planeringsprocess som i 

slutändan ledde fram till att byggtillståndet överklagades och att projektet lades ner.  

Kommunikation i vindkraftsprojekt har i rapporten Wind energy and local acceptance: How 

to get beyond the Nimby effect identifierats som ett effektivt vapen mot NIMBY-effekten. 

NIMBY står för ”not in my backyard” och med detta menas att människor och organisationer 

ogärna vill ha vindkraftverk i sin närhet även om de över lag är för vindkraft. 

Uppsatsens syfte är således att studera kommunikationen i Mästermyrsprojektet för att svara 

på vad i processen som leder fram till att byggtillståndet överklagas samt vilka möjligheter att 

påverka utbyggnadsplanen som intressenter har haft.  

Data till rapporten har samlats in genom intervjuer med sex personer med centrala roller i 

projektet. Utöver det så har dokumentation i form av mötesprotokoll och samrådsredogörelsen 

från samrådsprocessen använts som underlag för att kartlägga kommunikationen och 

identifiera vilka intressenter som varit relevanta att intervjua. Den insamlade data har sedan 

analyserats med hjälp av ett teoretiskt ramverk för utvärdering av så kallade Cross Sector 

Partnerships (XSPs). 

Slutsatserna visar att det är intressenternas olika mål riktningar som hindrade en kompromiss 

och därmed ledde fram till att projektet överklagades. Två nya begrepp, hierarki och kunskap, 

inkorporeras också i teorin för att tydliggöra aktörernas möjlighet att påverka projektets mål 

riktning. De två nya begreppen visar att aktörernas position i hierarkin avgör i vilken mån de 

kan påverka projektet och att kunskap i en sakfråga kan få en aktör att stiga i hierarkin. 

Ytterligare en slutsats är att delad kunskap mellan aktörerna i en sakfråga ökar chanserna till 

en gemensam agenda. 
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1 Inledning 

Den svenska regeringen har, för att påskynda övergången till förnybara energikällor, antagit 

propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik (2008). I denna proposition 

fastställs målet att Sverige 2020 ska ha minst 50 % förnybar energi. Mot detta föreslås en 

planeringsram för vindkraft på 30 TWh (Regeringen, 2012). Denna siffra kan jämföras med 

Sveriges totala förbrukning 2010 på 147 TWh där vindkraft stod för 3,5 TWh (Ekonomifakta, 

2012). 

Om planeringsramen ska följas måste produktionskapaciteten för vindkraft i Sverige 

tiofaldigas inom loppet av en tioårsperiod. För att detta ska bli verklighet måste processen för 

att bygga ut vindkraften effektiviseras betydligt då den idag inte är tillräckligt snabb för att de 

planerade målen ska kunna uppnås (Regeringen, 2012). 

Tydliga exempel på en utdragen och problematisk ansökningsprocess finns i flera 

vindkraftsprojekt var av ett är den planerade vindkraftparken på 1100 vindkraftverk utanför 

Piteå som har stött på patrull flera gånger under planeringsprocessen (Grensman, 2012). Idag 

ligger projektet långt efter tidsplanen. Naturskyddsföreningen lämnade i januari 2012 in en 

överklagan till Miljö- och Markdomstolen i Umeå och projektet försenades därför betydligt. 

Naturskyddsföreningen hade tidigare i projektet inte uttryckt något misstycke och många av 

de inblandade aktörerna var förvånande när överklagan lämnades in. 

Den så kallade NIMBY-effekten kan nämnas som ett stort hinder för vindkraften och det finns 

många nedlagda projektet som exemplifierar detta mycket tydligt (EEELR, 2010). NIMBY 

står för ”not in my backyard” och med detta menas att människor och organisationer ogärna 

vill ha vindkraftverk i sin närhet. Trots att de flesta är ense om att vindkraft är bra betyder det 

inte att vi vill ha vindkraft i vår närhet. Det finns många aktörer som delar denna uppfattning 

och som har ett stort inflytande i planeringsfasen. 

Om alla eventuella meningsskiljaktigheter tydliggörs tidigt i planeringsfasen blir det lättare att 

identifiera problemområden och ett projekt får på så sätt en större chans att slutföras (EEELR, 

2010). Görs inte detta finns det en risk för att gjorda investeringar går till spillo om projektet 

stoppas. En god kommunikation och ett gott informationsflöde är ett effektivt vapen mot 

NIMBY-effekten (ibid.). Självfallet är det sällsynt att alla får som de vill i ett 

vindkraftsprojekt men genom en god kommunikation möjliggörs kompromisser och ett 

informationsflöde som åskådliggör hot för projektet, och detta är som sagt fundamentalt för 

att lyckas med att bygga en vindkraftspark. 
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För att åskådliggöra och analysera den här problematiken kommer vi att studera ett fall på 

Gotland där Vattenfall planerade att etablera en vindkraftspark bestående av 40 nya 

vindkraftverk (Vattenfall, 2013). Parken skulle ligga i området Mästermyr strax öster om 

orten Hemse och byggnationen skulle delas in i tre etapper. Vattenfall har sedan 2008 

undersökt möjligheterna för en vindkraftspark i Mästermyr och vid ansökan om etapp 1, 

bestående av tio utav verken, fick man byggtillstånd av länsstyrelsen i Gotlands län. Beslutet 

överklagades av Föreningen Värna det Gotländska Kulturlandskapet, Naturskyddsföreningen 

och Gotlands Ornitologiska Förening, främst med hänvisning till fågellivet och 

landskapsbilden (Miljö- och Marköverdomstolen, 2012). Den 23 september 2011 avslogs 

samtliga överklaganden och det fastslogs att Mästermyr är utpekat som ett riksintresse för 

vindkraft samt att fågellivet i området inte påverkas på ett avgörande sätt av vindkraft. Domen 

överklagades igen och i juli 2012 kom Mark- och Miljööverdomstolens avslag på 

byggtillståndet (ibid.). 

Byggnationen av en vindkraftspark är som sagt ett stort projekt med många utomstående 

intressenter och aktörer som vill vara med att tycka och tänka. Onekligen finns det många 

problem i den process som vindkraften måste ta sig igenom. Kommunikationen mellan 

aktörerna är ofta inte tillräckligt god och det finns även brister i hur processen är utformad 

(EEELR, 2010). Men vilka är dessa problem och varför uppstår de? Konflikterna och turerna 

kring projektet i Mästermyr tydliggör denna problematik och det är därför ett intressant och 

relevant fall att studera närmare. 

1.2 Syfte 

Sveriges utbyggnadsplaner för vindkraft är idag väldigt ambitiösa. Om dessa planer ska 

förverkligas måste utbyggnadstakten öka genom att en större andel av projekten fullföljs. 

Kommunikation i vindkraftsprojekt har identifierats, i en rapport från EU (ibid.), som en 

kritisk faktor för att motverka NIMBY-effekten. Syftet med denna rapport är således att, 

genom en fallstudie, studera kommunikationen i ett vindkraftsprojekt.  
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1.3 Frågeställningar 

- Vad i processen leder fram till att byggtillståndet överklagas? 

- Vilka möjligheter finns för intressenter att påverka utbyggnadsplanen? 

- Ytterligare frågeställningar av mer teoretisk karaktär presenteras i avsnitt 2.4 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar först och främst på samrådsprocessen. Det är under denna del av 

ansökningsprocessen som grunden till varför byggtillståndet överklagas läggs. Om en aktör 

har en negativ inställning till en vindkraftspark redan innan ansökningsprocessen inleds 

kommer detta att framgå i kommunikationen under samrådet. 

Det finns samtidigt aktörer som figurerar i samrådet utan att bli en del av den huvudsakliga 

undersökningen. Myndighetssamrådet involverade exempelvis en rad aktörer som efter det att 

de har lämnat sina synpunkter inte deltar i kommunikationen. Vattenfalls kommunikation med 

dessa kommer därför att studeras på ett mer ytligt plan. Detsamma gäller markägarna, som 

ändå har en mycket central roll i projektet. Anledningen till detta är att Vattenfalls och 

markägarnas avtal slöts redan innan ansökningsprocessen inleddes. Överenskommelsen 

gjorde att dessa parter valde att kommunicera utanför samrådsprocessen samtidigt som 

kommunikationen var okontroversiell. Interaktionerna mellan markägarna och Vattenfall 

studeras därför mer ytligt. 

2 Teori 

Teoriavsnittet inleds med en kort introduktion av den teori som ska användas och därefter 

följer en motivering till varför teorin anses passa det valda fallet, Mästermyr. Avsnitt 2.1 ger 

en mer ingående beskrivning av de teoretiska begreppen och avsnitt 2.2 redogör för ett 

utvärderingsramverk för den valda teorin. 2.3 beskriver hur operationaliseringen av teorin 

kommer att genomföras och detta avsnitt innehåller även en sammanfattning av de mest 

centrala begreppen i teorin och hur de kommer att användas. Slutligen behandlas de 

teoretiska frågeställningarna. 

För att få en djupare förståelse för hur kommunikationen mellan intressenter i ett 

vindkraftsprojekt fungerar kommer ett teoretiskt ramverk för utvärdering av så kallade Cross 

Sector Partnerships (XSPs) att användas (Koschmann, Kuhn & Pfarrer, 2012). Cross Sector 

Partnerships är samarbeten kring projekt som involverar näringsliv, offentlig sektor och 
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intresseorganisationer. Ramverkets grunder är hämtade från kommunikationsteorier som anser 

att kommunikation är grundläggande i skapandet av en organisation (på engelska, 

communication as constitutive of organization, CCO). Vanligtvis appliceras CCO-teorin intra 

organisatoriskt men i Koschmann, et al. (2012) utvärderingsramverk används den alltså på 

XSPs, det vill säga mellan organisationer. Den mest framstående forskningen inom CCO-teori 

är gjord av James Taylor och François Cooren och kallas The Montreal school of 

organizational communication (Kuhn, 2008). Det bör nämnas att valet av teorilitteratur är 

inspirerat av artikeln A communicative framework of value in cross-sector partnerships som 

även den utgjorde en viktig del i teorin (Koschmann et al., 2012). 

Cross Sector Partnerships är, som nämnts tidigare, samarbeten kring projekt som involverar 

näringsliv, offentlig sektor och intresseorganisationer (Koschmann et al., 2012). Den 

huvudsakliga problematiken för XSPs är att skapa en gemensam agenda, en bas från vilken 

det är möjligt att genomdriva beslut. Det finns ett flertal olika teorier för att utvärdera dessa 

samarbeten. Det går exempelvis att utvärdera dem genom att titta på resursflöden eller 

transaktionskostnader (ibid.). I vårt fall då kommunikationen står i fokus kommer ett 

utvärderingsramverk som bygger på CCO-teorier att användas. För att få ytterligare förståelse 

för hur samtycke skapas i samarbeten har Timothy Kuhn (2008) byggt på ramverket med 

delar av spelteori. 

Utvärderingsramverket för XSPs är framtagen för att utvärdera samarbeten eller partnerskap 

som uppstår då komplexa sociala problem som fattigdom, brottslighet eller sjukvård ska 

hanteras (Koschmann et al., 2012). Byggandet av en vindkraftspark är ett socialt problem men 

en stor skillnad, från de sociala problem som utvärderingsramverket är avsedd för, är att det 

råder oenighet om projektet bör genomföras. Trotts denna skillnad anser vi att det finns 

många likheter. Till exempel så aktiverar byggandet av en vindkraftpark 

intresseorganisationer, offentlig sektor och näringsliv. I båda fallen så kommer alla 

inblandade organisationer ha sina egna agendor och åsikter i frågor som berör det 

gemensamma projektet. Offentlig sektor i form av att kommun och stat vill skapa 

arbetstillfällen för sina invånare medan näringslivet är intresserat av att tjäna pengar. 

Intresseorganisationer och föreningar vill exempelvis bevara både ekonomiska och 

miljömässiga värden i området. En väsentlig skillnad mellan ett vindkraftsprojekt och de 

sociala problem som utvärderingsramverket avser är, som nämnts tidigare, att alla intressenter 

i det senare fallet är överens om att problemet skall lösas, frågan är bara hur. I ett 

vindkraftsprojekt finns det intressenter som är helt emot en etablering av vindkraft vilket 
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försvårar dialogen och möjligheten till kompromisser. Under ansökningsprocessen för en 

vindkraftpark, i enlighet med CCO teorin, är det kommunikationen som är och skapar hela 

samarbetet eller den så kallade organisationen. Om en gemensam bas från vilken det är 

möjligt att fatta beslut inte skapas kommer projektets genomförande bli ineffektivt 

(Koschmann et al., 2012). 

2.1 Communication as constitutive of organization 

I CCO-teorin är kommunikation definierat på ett annat sätt än i de flesta management- och 

organisationsteorier (Koschmann et al., 2012). Här representeras kommunikation inte endast 

som ett utbyte av information utan som skaparen av hela organisationen. I det här avsnittet 

och dess underavsnitt kommer vi att redogöra för de centrala delarna av CCO-teorin och hur 

de appliceras på XSPs. 

2.1.1 Samorientering, konversationer och kontext 

Centralt för CCO-teorin är att kommunikation är beskriven som samorientering. 

Samorientering inträffar när minst två aktörer, A och B, interagerar med varandra i 

förhållande till ett mål, X (Taylor, 2000). A och B är medvetna om att de kan ha olika 

uppfattning om X men hoppas genom interaktionen kunna modifiera Xs karaktäristik. 

Multipla block av samorientering är det som bygger upp en organisation och kan beskrivas 

som dess infrastruktur. Denna struktur kan vara svår att identifiera och behöver därför brytas 

ner till sina byggstenar; konversation och kontext. 

Konversationer är observerbar interaktion mellan aktörer. Alltså på det sättet som 

organisationen är skapad och upplevd. Kontext är det underförstådda rum som konversationer 

sker i och även där de skapas (Koschmann et al., 2012). Det går därför att tolka kontexten 

som både input och output till konversationer (Kuhn, 2008). Vilket även medför att 

konversationerna förändrar det underförstådda rummet i vilket de genomförs för att sedan 

själva förändras till följd av den nya förändrade kontexten. Figur 1 illustrerar på ett tydligt sett 

hur konversationer och kontext ständig påverkar varandra i samorienteringsprocessen. Genom 

att studera kontexten kan man identifiera, karaktärisera och representera 

organisationsstrukturer. Det går till exempel att identifiera relationer och hierarkier i 

nätverket. Kontexten är i många fall metaforisk men kan också vara konkretiserad i form av 

nedskrivna procedurer eller lagar. Den metaforiska kontexten liknar abstrakta representationer 

av organisationer eller samarbeten och förkroppsligar värderingar som kan vara vilande 
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(Koschmann et al., 2012). Det ständigt pågående utbytet mellan konversation och kontext 

beskrivs grafiskt i figur 1. 

Kontexten representerar intentionerna hos de aktörer vars konversationer skapat den (Kuhn, 

2008). På så vis kan de fungera som en utgångspunkt i medling mellan aktörer och på samma 

gång koordinera praxis. 

 

Figur 1: En illustrering av det teoretiska ramverket i CCO-teorin. Bilden är en översättning av en bild 

tagen från Koschmann et al. (2012). 

2.1.2 Intertextualitet, utvidgande och styrande kontext 

Med termen intertextualitet menas alla de sätt som kontexten är med och influerar, ändrar och 

möjliggör nya kontexter (Koschmann et al., 2012). Om man ser på uttrycket från ett XSP-

perspektiv handlar det om hur de olika intressenterna har möjlighet att påverka innehållet och 

riktningen i samarbetet.  

Utvidgande är den process då kontexten växer och utvidgar sin styrande kontext (Koschmann 

et al., 2012). Från att innefatta endast ett fåtal konversationer växer den i komplexitet till att 

till slut innefatta alla konversationer.  
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För att skapa en styrande kontext som representerar ett samarbete i sin helhet måste 

samorienteringen, bestående av konversationer och kontext, valideras och ges kraft av 

inblandade aktörer (Kuhn, 2008 & Taylor et al., 1996) . Om detta sker så skapas en plattform 

som skildrar samarbetets struktur och specificerar roller, förpliktelser, auktoriteter och 

aktiviteter.  

Som tidigare nämnts representerar kontexten aktörernas intentioner (Koschmann et al., 2012). 

Den styrande kontexten kan därför sägas representera samarbetets gemensamma intentioner 

och har därför ett större giltighetsområde.  

2.1.3 Målriktning och att skapa samtycke 

Hittills har vi resonerat kring XSPs och hur dess aktörers kommunikation skapar en 

gemensam organisationsstruktur. Men vi har ännu inte förklarat hur målet, den gemensamma 

agendan uppstår. 

Samarbetets målriktning kan beskrivas som den generella beslutsriktningen hos XSPet 

(Koschmann et al., 2012). Med CCO-terminologi går det att beskriva som riktningen hos den 

resulterande delen av den styrande kontexten, vilket XSPn arbetar mot. I fallet med en 

vindkraftspark kan målriktningen säga vara att färdigställa vindkraftsparken. Frågan är bara 

på vilket sätt. 

Att genomdriva beslut kräver medverkan och samtycke av samarbetets aktörer (Kuhn, 2008). 

Samtycke skapas genom att aktörers viljor och intentioner formas. Detta sker i början av 

samorienteringsprocessen och är direkt kopplat till motstånd och förhandling. En av de 

viktigaste faktorerna för att skapa samtycke är därför samarbetets målriktning som är 

inskriven i den styrande kontexten. Målriktingen påverkas av aktörerna genom att de kan 

skriva in personliga agendor i samarbetets styrande kontext.  

2.2 Utvärdering av Cross Sector Partnerships 

CCO-teorin är ett ramverk för att beskriva ett samarbetes samorienteringsprocess samt 

möjligheten till en gemensam agenda genom målriktningen i den styrande kontexten. När 

samorienteringsprocessen utvecklas ökar också chansen för att en gemensam agenda 

uppkommer. Frågan som besvaras i avsnitt 2.2 är; vilken typ av kommunikation i ett XSP har 

störst potential att producera en styrande kontext med en målriktning från vilken det är 

möjligt att fatta gemensamma beslut? 
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2.2.1 Ökad betydelsen av aktörernas medverkan 

Kommunikationen inom samarbetet måste kunna hantera såväl mångfalden bland deltagarna 

som spänningarna mellan deras skilda åsikter (Koschmann et al., 2012). Detta görs bäst 

genom att ta vara på mångfalden istället för att förtrycka den. Det innebär i praktiken att 

motsättningar ska tydliggöras istället för att ignoreras, som ett sätt att komma fram till 

kreativa lösningar som fler av deltagarna stödjer (Deetz, 1992). Poängen är därför, inte endast, 

att involvera rätt aktörer i samarbetet utan också att låta dem påverka samarbetets 

samorienteringsprocess och på så vis den styrande kontexten (Koschmann et al., 2012). Det 

säger sig självt att aktörer kommer att ha lättare att acceptera en styrande kontext om deras 

egna intressen har lyfts fram.  

1. Genom att öka aktörers möjlighet att påverka den styrande kontexten hos XSPet ökar 

också chanserna för en gemensam agenda. 

2.2.2 Att hantera centrifugala och centripetala krafter 

Centrifugala och centripetala krafter har, i det här sammanhanget, att göra med 

grupptillhörighet och gruppkänsla (Koschmann et al., 2012). Detta är ett fenomen som är 

inneboende i all mänsklig interaktion. Centrifugala krafter pressar samman människor i en 

grupp och gör att aktörerna identifierar sig med gruppen men medför att den resulterande 

diskussionen blir en monolog. Centripetalkrafter har en motsatt effekt och särar istället på 

gruppen men är nödvändig för att skapa dialog och diskussion. En blandning av båda 

krafterna, viljan att förenas blandat med skyldigheter till moderorganisationen, skapar enligt 

Koschmann, et al. (2012) de mest framgångsrika utfallen. 

Utvärderingsramverket om XSP tar upp tre metoder för att balansera centrifugala och 

centripetala krafter (Koschmann et al., 2012). Den första är att konversationer i största 

möjliga utsträckning ska fullföljas. Det innebär att konflikter inte får elimineras genom att 

förhandlingar avslutas. Att plötsligt avsluta en förhandling, utan att fatta något egentligt 

beslut, gör det osannolikt att samtycke till den styrande kontexten skapas.  

Den andra utmanar XSP-aktörer att vara flexibla med sina intressen och sina gruppidentiteter 

Koschmann et al., 2012). Teorin menar att kommunikationens potential att förändra ett 

samarbete bygger på att aktörerna kan undvika ett visst beteende. Aktörer ska i största möjliga 

utsträckning undvika att låta fördomar för andra aktörer spegla deras handlande, undvika att 

hävda sina särintressen och undvika att tro att deras bakgrund kan ge en särskild inblick i 

"korrekta" lösningar till samarbetets målsättningar. I praktiken innebär det att när XSP-aktörer 
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är villiga att utforska alternativ istället för att fokusera på förutfattade åsikter finns det en 

större chans för att skapa samtycke. Det finns dock en risk för att för mycket flexibilitet gör 

att medlemmar inte uppfyller sina krav gentemot moderorganisationen. Ett ännu större hot 

mot XSPet är att låta centripetala krafter ta överhanden. 

Den tredje metoden som kan användas för att balansera de motsatta krafterna är beroende av 

lyhördheten hos ett XSPs styrande kontext (Koschmann et al., 2012). Alla konversationer bör 

ha potentialen att introducera nya kontexter i samorienteringsprocessen, men aktörers 

kommunikationstekniker kan fungera som dörrvakter i vissa fall. Därför kan den styrande 

kontextens lyhördhet förändras med tiden och beroende på omständigheter. En styrande 

kontext som är lyhörd för intertextuella förändringar har en större chans att anpassa sig till 

nya omständigheter, problem och medlemmar. Lyhördhet medför inte förändring i sig utan är 

mer ett mått på mottagligheten för nya idéer och kan därför balansera enighet och 

motsättningar. Den primära risken för ett XSP är därför att den styrande kontexten är 

oemottaglig för intertextualitet.  

Att balansera de centripetala och centrifugala krafterna med dessa tre metoder ökar ett XSPs 

chans till att skapa en gemensam agenda som är inskriven i den styrande kontexten. Kort kan 

de tre metoderna sammanfattas i tre punkter; 

1. Att fullfölja konversationer och undvika att avsluta förhandlingar innan beslut fattats 

ökar chanserna till en gemensam agenda. 

2. Flexibilitet i aktörers identitet och intressen är avgörande för att öka chanserna till en 

gemensam agenda. 

3. Genom att öka lyhördheten i ett XSPs styrande kontext ökar chanserna till en 

gemensam agenda.    

2.3 Operationalisering av teorin 

Ramverket och terminologin från CCO-teorin kommer framför allt att användas för att 

beskriva ”organisationen” kring Mästermyrprojektet. Konversationerna under 

samrådsprocessen kommer att kartläggas genom att mötesprotokoll och nedskrivet material 

granskas och för att få en mer rättvis bild kommer det nedskrivna materialet att kompletteras 

med intervjuer med de inblandade i projektet. Genom att kartlägga de observerade 

konversationerna under samrådsprocessen samt beskriva processen i sin helhet hoppas vi 

kunna tydliggöra de block av samorientering som bygger upp samarbetet. Hur 

ansökningsprocessen för en vindkraftpark ser ut finns dessutom nedskrivet och kan därför ses 
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som en konkret kontext vilken kommer att användas för att identifiera relationer och 

hierarkier i nätverket. Ansökningsprocessen kommer även att analyseras för att se på vilket 

sätt den möjliggör för intressenter att introducera nya kontexter och hur de på så vis kan 

påverka målriktningen och den styrande kontexten hos XSPet.  

Som tidigare nämnt är målet med ett XSP att skapa en gemensam agenda, en bas från vilken 

det är möjligt att genomdriva beslut. En förutsättning för att nå detta mål är att 

samorienteringsprocessen valideras av intressenterna och att samtycke skapas genom 

förhandling. För att få en klarare bild av hur denna process hanterats i Mästermyrfallet 

kommer stora delar av intervjuerna att fokusera på interaktion i samband med 

intressekonflikter om vindkraftparken, se intervjuguiden i bilaga 1. Intressekonflikterna har 

identifierats vid en genomgång av samrådsredogörelsen där synpunkter från intressenter finns 

angivna (Nyberg, 2009). Under intervjuerna har synpunkterna diskuterats och respondenterna 

har fått redogöra för händelseförloppen, det vill säga samorienteringsprocessen i samband 

med konflikten. Våra förhoppningar är att teorin ska hjälpa oss att tydliggöra kommunikativa 

brister i processen, framförallt i medlings- och konfliktsituationer mellan Vattenfall och 

intresseorganisationer. Vid studier av intressekonflikterna kommer utvärderingsramverket att 

användas. Med andra ord kommer vi att titta på hur centripetala och centrifugala krafter har 

hanterats samt vilka möjligheter intresseorganisationer har haft att påverka den styrande 

kontexten. 

2.4 Teoretiska frågeställningar 

Som nämnts tidigare är teorin framför allt framtagen för att utvärdera XSP som hanterar en 

annan typ av sociala problem, där slutmålet är relativt klart. Denna skillnad medför att 

utvärderingsramverket i sammanhanget kring Mästermyr skulle kunna vara otillräckligt, 

framförallt i hanteringen av konflikter. Vi har därför valt att lägga till ytterligare 

frågeställningar av en mer teoretisk karaktär för att på så vis kunna göra en eventuell 

teoriutvidgning. Följande teoretiska frågeställningar kommer att diskuteras; 

- Hur pass applicerbar är den valda teorin på Mästermyrfallet och andra liknande fall? 

- Finns det aspekter i Mästermyrfallet som hindrar skapandet av en gemensam agenda 

som inte tas upp i utvärderingsramverket? 
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3 Metod 

Metod delen innehåller en bakgrund till varför just Mästermyr valdes samt en genomgång av 

hur intervjuerna utfördes och hur urvalet av respondenter gjordes. Slutligen diskuteras 

studiens trovärdighet och hur teorin användes för att analysera materialet som 

undersökningen resulterade i.  

3.1 Val och motivering av fallstudie 

I oktober 2012 hölls det en omfattande vindkraftskonferens på Stockholm Universitet. 

Konferensen behandlade allt från hur fåglar och fladdermöss påverkas av vindkraft till 

NIMBY-effekten och dess konsekvenser för vindkraftsutbyggnaden. Alberto Mendez 

Rebollo, VD på Vattenfalls affärsenhet Onshore Wind Projects, höll under konferensen en 

föreläsning som handlade om så kallad ”stakeholder engagement” och hur viktig den är för 

Vattenfalls vindkraftsarbete. Inspirerade av denna föreläsning kontaktade vi honom för att 

presentera en idé vi hade om en tänkbar C-uppsats och för att höra om Vattenfall skulle kunna 

tänka sig att förse oss med visst material. Idén liknade till mångt och mycket den uppsats som 

ni nu läser. Det vi saknade vid den tidpunkten var ett fall, ett vindkraftsprojekt. Vår tanke då, 

som nu, var att vi ville studera ett vindkraftsprojekt med hjälp av kommunikationsteorier. Mer 

specifikt ville vi fokusera på hur projektören bemötte de inblandande parterna i ett projekt och 

om det fanns ett visst sätt att arbeta på som skulle maximera chanserna för att projektet skulle 

bli framgångsrikt. Mendez Rebollo förkunnade under sin föreläsning att vindkraftsprojekt 

sällan är friktionslösa. Lena Kulander beskrev i en intervju (2013) på ett liknande sätt att 

vindkraftsetableringar ofta är kontroversiella. För att göra uppsatsen så allmängiltig och 

applicerbar som möjligt var det därför relevant att studera ett projekt som hade innehållit 

någon sorts kontrovers. Hur projektet slutade var ovidkommande, det var istället dynamiken 

och kommunikationen som var viktig. 

Vattenfall verkade tycka om idén och en dialog om ett passande projekt inleddes via mail med 

Eva Vitell, chef för vindkraftsprojekt i Sverige. Slutligen enades vi kring att Mästermyr, en 

planerad vindkraftspark på södra Gotland vore lämplig för uppsatsen. Vi tyckte att det var ett 

lämpligt fall då Mästermyr hade innehållit både kontrovers och en hög intensiv 

kommunikation mellan projektören och andra parter. Vattenfall delade vår uppfattning om att 

det vore ett passande fall men på andra grunder. Vitell ville nämligen att vi skulle studera ett 

nedlagt projekt eftersom de inte ville stöta sig med intressenter i ett befintligt projekt 

samtidigt som de var mer intresserade av ”hit rate”, det vill säga att få igenom projekt. 
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3.2 Metodologisk ansats 

Den vetenskapliga metoden i uppsatsen kommer främst att vara kvalitativ och 

intervjubaserad. Detta beror huvudsakligen på tre faktorer; det fanns först och främst väldigt 

begränsat med tryckt och internetbaserad information om fallet. För det andra kom denna 

information nästan enbart från en aktör och det var därför olämpligt att förlita sig helt och 

hållet på den dokumentationen. För det tredje var det nödvändigt att tala med de inblandade 

aktörerna för att få en tillräckligt god bild av hur kommunikationen såg ut. Att enbart 

genomföra en litteraturstudie hade resulterat i ett material som var både smalt och vinklat. 

3.2.1 Intervjuernas utformning 

De intervjuer som genomfördes var semistrukturerade. Vår förståelse för nätverket var innan 

den kvalitativa studien påbörjades begränsad och det var därför omotiverat att genomföra 

strikt strukturerade intervjuer då det var svårt att veta vet vilka frågor som kunde och borde ha 

ställts. En intervjuguide som användes i en av intervjuerna finns som en bilaga i slutet av 

uppsatsen för att ge läsaren en uppfattning om hur en sådan kan se ut. 

En semistrukturerad intervju är aningen mer ostrukturerad än en vanlig intervju och 

intervjupersonen får även möjlighet att lyfta fram vad han eller hon tror skulle vara relevant 

för undersökningen (Gillham, 2005). På grund av detta var det lämpligt att de tidiga 

intervjuerna hölls semistrukturerade för att ge en god bild av nätverket och därefter kunde 

intervjuerna bli successivt mer strukturerade när en större förståelse för vad som var intressant 

för undersökningen nåddes. Struktureringens främsta syfte var just att skapa en ram för 

intervjun som försäkrade att de teman som valts som intressanta faktiskt behandlades. Om 

intervjuerna skulle ha varit helt strukturerade redan från början skulle det däremot ha funnits 

en risk för att relevant information aldrig skulle ha kommit fram. 

Tanken med en semistrukturerad intervju är att det ska finnas fasta frågor eller teman som ska 

behandlas samtidigt som intervjun ska vara flexibel och ha utrymme för utsvävningar. Dessa 

utsvävningar kan vara initiativ från respondenten såväl som intervjuarna, det viktiga är att de 

behandlar teman som kan vara av intresse för undersökningen (Bryman & Bell, 2010). De 

frågor och teman som togs fram på förhand fanns i en intervjuguide som skickades ut till 

respondenterna innan intervjuerna. Alla punkter i dessa guider berördes men det fanns ingen 

specifik ordning på förhand. Intervjuguiden kan snarare ses som en minneslista över teman 

som ska behandlas under intervjun och behöver därför inte innehålla några konkreta frågor. 

Frågorna har istället en mer öppen karaktär (Gillham, 2005). Intervjuguiden innehöll också så 
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kallade probes, vilket kan liknas vid följdfrågor. Vi fick med dessa följdfrågor möjlighet att 

tillfälligt fokusera svarspersonen på ett specifikt område inom det temat som behandlades. 

Följdfrågorna kunde även användas för att reda ut eventuella oklarheter (King, 2004). Den 

struktur som intervjuerna hade var som sagt delvis till för att säkerställa att vissa teman, vilka 

var nödvändiga för att kunna kasta ljus över uppsatsens syfte, behandlades (Bryman et al., 

2010). Punkterna i intervjuguiderna var alltså kommunikationsorienterade. Deras syfte var att 

få intervjuerna att säga något om nätverkets struktur, relationerna och all typ av 

kommunikation som fördes.  

Längden på intervjuerna varierade från 60 till 120 minuter och de spelades in för att därefter 

transkriberas. 

3.2.2 Val av intervjuobjekt 

De intervjuade personerna ansågs kunna sitta på information om nätverket och den 

kommunikation som bedrevs under projektet och som inte gick att finna i redan dokumenterat 

material. Alla personer som var inblandade i projektet har teoretiskt sett deltagit i 

kommunikationen och var således relevanta att intervjua. Det var självfallet inte möjligt att 

intervjua alla inblandade personer och det var inte heller önskvärt. En avgränsning gjordes 

därför till de personer som ansågs ha haft en sådan ställning i nätverket att de tillsammans 

kunde ge en tillförlitlig och tillräckligt god bild av den centrala kommunikationen. De som 

drev projektet framåt, projektören, hade självfallet en central roll i kommunikationen. Två 

projektledare samt en kommunikatör från projektören under projektet intervjuades därför. 

Länsstyrelsen på Gotland hade en betydande roll då de både målade ut riktlinjer för samrådet 

och senare även gav parken byggnadstillstånd. En representant på Gotlands länsstyrelses 

miljö- och vattenenhet som var inblandad i projektet intervjuades därför. 

De tre organisationer som slutligen överklagade det givna tillståndet var självfallet också 

intressanta intervjuobjekt. Ordförandena från två av dessa organisationer, Gotlands 

Ornitologiska Förening och Föreningen Värna det Gotländska Kulturlandskapet intervjuades 

därför medan Naturskyddsföreningen Gotlands ordförande var oanträffbar. Denne hävdade 

dock att de delade samma uppfattning som Gotlands Ornitologiska Förening och att en 

intervju med denna organisation därför skulle räcka. 
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Tabell 1 – Sammanställning av genomförda intervjuer. 

Namn Position Organisation Typ av intervju Datum 
Birdie Dahlberg Kommunikatör Vattenfall Personlig intervju 2013-

03-27 
Amelie Fursth Projektledare Vattenfall Personlig intervju 2013-

03-28 
Måns Hjernqvist Ordförande Gotlands 

Ornitologiska 
Förening 

Personlig intervju 2013-
04-11 

Bror Lindahl Ordförande Förening 
Värna det 
Gotländska 
Kulturlandskapet 

Personlig intervju 2013-
04-11 

Lena 
Kulander 

Miljöskydds- 
handläggare 

Länsstyrelsen 
Gotland 

Personlig intervju 2013-
04-11 

Hillevi Priscar Projektledare Vattenfall Personlig intervju 2013-
04-24 

 

3.3 Studiens trovärdighet 

Det litterära materialet som användes i undersökningen bestod huvudsakligen av två delar. 

Delvis av de teoretiska verktygen och delvis av de protokoll och det underlag som beskrev hur 

samrådsprocessen såg ut. Den teoretiska verktygslådan är hämtad från en vetenskaplig artikel 

vilken publicerades i Academy of Management Review. Trots att den borde betraktas som en 

pålitlig källa har ett flertal andra källor som bekräftar och kompletterar innehållet i den 

förstnämnda artikeln också använts. Förhoppningen var att detta skulle höja teorins 

trovärdighet. Den andra delen av det litterära materialet beskrev hur samrådsprocessen såg ut 

och kom enkom från Vattenfall. Skevheten som kan uppstå i och med att detta material kom 

från en och samma källa bör däremot betraktas som måttlig. Samrådsredogörelsen beskriver 

helt sakligt vilka möten som har hållits var, vilka som deltog och vad som sades. Det var 

därmed svårt för Vattenfall att försöka vinkla materialet på ett sådant vis så att en annan 

berättelse än den verkliga redovisades. På samma gång var materialet primärt avsett för att 

användas internt på Vattenfall och det blir därför inte lika relevant att försöka framställa 

samrådsprocessen i en bättre dager när läsarna är de egna kollegorna. 
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Samrådsprocessen har dessutom studerats med hjälp av ett antal intervjuer under vilka 

samrådsredogörelsens sanningshalt kunde godkännas. Intervjuerna var framgångsrika och 

resulterade i att mycket information om kommunikationen åskådliggjordes. Respondenterna 

hade svårt att återge datum för exakt när i samrådsprocessen vissa interaktioner ägde rum, 

vilket inte heller var nödvändigt. Syftet med intervjuerna var istället att ge en djupare bild av 

kommunikationen då studien som byggde på redan dokumenterat material på ett mer allmänt 

men ändå tydligt sätt redan beskrev samrådsprocessens interaktioner och när de ägde rum 

Efter det att alla intervjuer hade genomförts jämfördes de olika berättelserna med varandra för 

att undersöka om det fanns eventuella skillnader. Syftet med detta var att undersöka om 

berättelserna överensstämde. 

3.4 Analys av data 

I enlighet med uppsatsens syfte kommer det material som undersökningen resulterade i att 

analyseras med hjälp av teorin. Mer konkret och en aning förenklat kan man säga att 

undersökningen resulterar i en deskriptiv bild av kommunikationen under projektet medan 

utvärderingsramverket för XSPs beskriver en mer normativ bild av hur kommunikation i ett 

projekt ser ut. Det går därför att applicera de begrepp som presenterades i teorin på materialet 

från undersökningen för att se om de överensstämmer alternativt går stick i stäv med 

kommunikationen under projektet. Utöver detta finns det även en ambition att försöka finna 

områden vilka teorin inte behandlar. Genom att ge förslag på hur teorin skulle kunna 

inkorporera dessa områden kommer det sekundära och mer teoretiskt orienterade syftet att 

besvaras. 

4 Empiri 

För att ge överskådlig bild av hur kommunikationen såg ut har empirin delats upp i två 

huvudsakliga delar; en som bygger på Vattenfalls samrådsredogörelse och som påvisar när 

möten ägde rum, vilka som deltog och vad som sades. Den andra delen utgörs av 

djupdykningar i relationerna mellan projektören och vissa utvalda myndigheter och 

organisationer. Denna del baseras främst på material från intervjuerna och beskriver även 

den kommunikationen kronologiskt men mer ingående. Först och främst kommer dock en 

redogörelse för hur en tillståndsansökan genomförs samt en bakgrund till det specifika fallet. 
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4.1 Tillståndsansökan 

Processen som en projektör måste gå igenom för att kunna söka tillstånd för att få etablera en 

vindkraftspark är lång och innefattar många steg. Det är projektören som driver denna process 

framåt och denne kan i sin tur självfallet jobba på uppdrag för en annan aktör (Vindlov, 

2013). Processen kan se olika ut i olika län. Detta beror på att både den sociala och rent 

fysiska miljön ser olika ut beroende på vilket län man befinner sig i. I 4.1.1 och 4.1.2 finns det 

beskrivet hur denna process ser ut just i Gotlands län. 

Innan det första steget i processen inleds finns det en rad punkter som projektören bör gå 

igenom, exempelvis undersökning av; 

• Vindförhållanden 

• Markåtkomst 

• Regionala planeringsunderlag för vindkraft 

• Elnätet i närområdet samt möjligheten att ansluta parken till detta 

• Infrastrukturintressen (försvaret, luftfart, sjöfart, telekommunikation etc.) 

• Skyddade naturområden i närheten samt parkens påverkan på landskapsbilden 

• Parkens påverkan på den lokala turismen och annan näringsverksamhet 

 

Denna inledande del innehåller självfallet många fler steg än det som har redogjorts här och är 

inte obligatorisk. En gedigen förundersökning underlättar däremot samrådsprocessen och kan 

i ett tidigt skede åskådliggöra vad som kan hota anläggandet av parken i fråga (Vindlov, 

2013). Dessa undersökningar gör projektören för att ta reda på om den studerade platsen är 

lämplig att etablera vindkraft på.  

Energimyndigheten har som ett av sina uppdrag att ange områden som myndigheten bedömer 

är av riksintresse för vindbruk. Energimyndigheten beslutar för vilka kriterier som måste 

uppfyllas och det är sedan upp till länsstyrelserna att utifrån kriterierna lämna förslag på 

områden (Energimyndigheten, 2008). Mästermyr har pekats ut som ett av dessa områden 

sedan en längre tid. Även Gotlands kommun har sedan år 1999 utpekat Mästermyr som ett av 

fem nya lägen för större vindkraftsetableringar (Vattenfall, 2008).  

Detta innebär däremot inte att området i fråga är helt oproblematiskt att etablera vindkraft på. 

Att bygga en vindkraftspark är ofta kontroversiellt och även på de speciellt utpekade 

områdena kan det uppstå konflikter (Kulander, 2013). 
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Själva tillståndsprövningen kan delas in i tre huvudsakliga delar; samråd, 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ansökan om tillstånd. Här nedan kommer en 

beskrivning av hur samrådet ser ut samt vad som ska ingå i själva ansökan. Det som skrivs 

gäller för alla län i Sverige om inget annat anges. 

 

4.1.1 Samråd 

Samrådet är reglerat i miljöbalken och måste därför genomföras. Det är länsstyrelsen och 

kommunen som målar ut riktlinjer för hur det ska gå till då de i slutändan beslutar om parken i 

fråga får tillstånd eller ej (Vindlov, 2013). Syftet med ett samråd i samband med en 

vindkraftsetablering är bland annat att identifiera eventuella skadeförebyggande åtgärder, 

förutse miljöeffekter, minska risken för kompletteringar etc. (Länsstyrelsen, 2011). Lena 

Kulander på länsstyrelsen på Gotland förkunnar (2013) att alla projektörer inte har en stab av 

jurister som känner till hur processen ser ut. Länsstyrelsen på Gotland förklarar därför hur 

processen går till och försöker på så sätt lotsa fram en bra miljökonsekvensbeskrivning (ibid.). 

De har god kännedom om området som parken planeras att byggas i och kan därför ha en 

större förståelse för vilka problemområden det kan vara värt att lägga extra krut på. Det är 

däremot viktigt att komma ihåg att länsstyrelsen endast har en rådgivande roll, det är 

projektörens ansvar att genomföra ett tillräckligt bra samråd som resulterar i en bra och 

komplett MKB. Det är framför allt det som samrådet är till för, att påvisa vilka 

undersökningar projektören bör genomföra samt vad MKBn bör innehålla. 

Länsstyrelsen på Gotland brukar exempelvis rekommendera projektören att samråda med 

boende inom ett visst antal kilometrar samt att om det finns ett samhälle i närheten kan det 

vara klokt att involvera hela samhället och inte halva (Länsstyrelsen, 2011). Vidare bör ett 

antal organisationer inkluderas, exempelvis Föreningen Värna det Gotländska 

Kulturlandskapet, Naturskyddsföreningen, Försvarsmakten, Gotlands Ornitologiska förening 

etc. Utöver detta finns det självfallet en mängd andra synpunkter och rekommendationer som 

länsstyrelsen för fram. Det kan vara allt från att ta fram alternativa parkutformningar till att 

undersöka hur fågellivet påverkas.  

Många projektörer ser samrådet som ett nödvändigt ont och försöker därför inkludera så få 

aktörer som möjligt (ibid.). Detta är däremot ingen bra idé då vindkraftsetableringar ofta är 

kontroversiella och det kan leda till att de aktörer som inte fick komma till tals under samrådet 

i slutändan överklagar. 
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4.1.2 Efter samrådet 

Efter samrådet ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. MKBn baseras på det underlag 

som samrådet resulterade i och när den är klar kan verksamhetsutövaren ansöka om tillstånd. 

Utöver MKBn ska även uppgifter som rör prestanda, utsläpp, avfall, med mera ingå i 

tillståndsansökan (Vindlov, 2013). När länsstyrelsen beslutar att ansökan är komplett skickas 

den på remiss till bland annat kommunen och Naturvårdsverket men också internt hos 

länsstyrelsen (Kulander, 2013). Ansökan kungörs i den lokala tidningen och det finns då en 

viss tid, vanligtvis fyra till sex veckor, inom vilken vem som helst får yttra sig. Alla som vill 

kan då skicka skrivelser till länsstyrelsen som sedan vidarebefordras till projektören så att de 

kan bemöta dessa synpunkter. De har möjlighet att då göra tillägg eller kompletteringar till 

ansökan om de anser att det behövs. Länsstyrelsen kan begära ytterligare kompletteringar från 

projektören om de anser att en skrivelse tar upp ett problem som behöver studeras. De kan 

även kungöra en andra gång efter det att de första skrivelserna har bemötts. Slutligen 

bestämmer länsstyrelsen att ansökan är komplett och beslutar därefter huruvida parken får 

tillstånd att byggas eller ej. 

Kommunen har som sagt vetorätt vid beslutet om byggtillstånd om inte regeringen av 

särskilda skäl har tillstyrkt anläggningen (Vindlov, 2013). 

Berörda privatpersoner och vissa miljöorganisationer har efter det att beslut tagits tre veckor 

på sig att överklaga (Vindlov, 2013). Det finns dock vissa specifika krav på vilka dessa 

organisationer är. De måste vara ideella organisationer som har funnits i minst tre år och som 

har minst 100 medlemmar. En eventuell överklagan prövas i miljö- och markdomstolen.  

4.2 Bakgrund till projektet 

Vattenfall har sedan 2008 undersökt möjligheterna för en etablering av en vindkraftspark i 

området Mästermyr (Vattenfall, 2009). Vattenfall planerade att projektera området i tre 

etapper där den första etappen skulle bestå av byggnation av de 10 första verken. Totalt sett 

skulle parken omfatta 40 vindkraftsverk. Området Mästermyr hade enligt Vattenfall goda 

förutsättningar för etablering av en park vad gäller vindförhållanden, elnätsanslutning, 

infrastruktur och avstånd till bebyggelse (Vattenfall, 2013). Det underlättade också att det från 

början fanns en preliminär styrelse bland några av markägarna (Priscar, 2013). Den hade 

bildats i samband med ett tidigare vindkraftsprojekt på Mästermyr som lades ner. Många av 

markägarna var fortfarande intresserade av att tjäna pengar och var därför positiva till 

vindkraft i området (Fürst, 2013). Under förstudien hade Vattenfall god kontakt med 
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markägarna och framför allt med en person från den tidigare styrelsen. För att underlätta för 

både Vattenfall och markägarnas del bildades en ekonomisk förening som inkluderade alla 

markägarna (ibid.). På så sätt kunde all kommunikation efter det, från Vattenfalls sida, ske via 

en styrelseledamot från föreningen. Föreningen skulle själva få bestämma hur intäkterna av 

framtida arrenden skulle fördelas rättvist över markägarna i området (Vattenfall, 2008). 

Vattenfall stiftade ett avtal med föreningen efter det att den bildats och hade en god 

kommunikation med dem vidare under projektets gång (Vattenfall, 2008).  

Efter förstudien tog Vattenfall beslutet att fortsätta med projektet och arbetet med att ta fram 

en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) startades. Den 21 december 2010 beviljade 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Gotlands län ett tillstånd för uppförandet av 

max 10 vindkraftsverk och dikterade även villkor för tillståndet (Vattenfall, 2013). Beslutet 

överklagades av tre föreningar; Naturskyddsföreningen, Gotlands Ornitologiska Förening och 

Föreningen Värna det Gotländska Kulturlandskapet (Miljö- och marköverdomstolen, 2012). 

Överklagan byggde på att fågellivet hotades samt att landskapsbilden förändrades. Vattenfall 

lämnade också in en överklagan i samband med detta, där man ville ändra villkoret för 

begränsande höjd på verken (ibid). Båda fick avslag från Miljö- och Markdomstolen i slutet 

på september 2011. Beslutet bygger på att området är utpekat som riksintresse för vindbruk 

samt att fågellivet i området inte påverkas på ett avgörande sätt av verken (ibid.). Även detta 

beslut överklagades av de tre föreningarna vilket ledde till att fallet togs upp av Miljö- och 

Marköverdomstolen. Vad det gäller fågellivet är det främst kungs- och havsörn som kan 

påverkas av verken, vilka båda har utpekats av EU som gemenskapsintresse för bevarande av 

vilda fåglar. Riksdagen har också fattat ett beslut om att det ska råda en god samexistens 

mellan människa och kungsörnen (Naturvårdsverket, 2013). Detta är en av punkterna som 

beslutet från Miljö- och Marköverdomstolens bygger på. 

Miljö- och Marköverdomstolen anser att det enklaste sättet att minimera risken för olyckor 

med rovfåglar är att undvika vindkraftverk nära boplatser eller på platser där rovfåglar rör sig 

i större koncentrationer (Miljö- och Marköverdomstolen, 2012). I beslutet anges det också att 

det är tveksamt om det går att vidta åtgärder som skulle minska risken för att fåglarna dör 

efter en vindkraftsetablering. Då Mästermyr har en påtaglig betydelse som fågellokal samt att 

risker för havs- och kungsörn ökar vid en etablering beslutade Miljö- och Marköverdomstolen 

i juli 2012 att ge Vattenfall avslag för vindkraftsparken då platsen ej uppfyllde de krav som 

ställs på en lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken (ibid.).  
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4.3 Kommunikationsprocessen 

Figuren nedan ger en överblick över hur kommunikationsprocessen har sett ut för Vattenfalls 

del. Den åskådliggör också de största aktörerna samt den studerade interaktionen.  

 

Figur 2: Vattenfalls kommunikationsnätverk i Mästermyrprojektet samt den studerande 

kommunikationen. 

4.3.1 Samrådet 

4.3.1.1 Inledande samråd med Länsstyrelsen och Kommunen, 25 september 2008 

Mästermyrprojektet offentliggjordes efter det att Vattenfall genomfört ett inledande 

samrådsmöte med Gotlands Kommun och Länsstyrelse (Nyberg, 2009). Under mötet 

presenterade Vattenfall sina planer för projektet och det fortsatta samrådet diskuterades. Det 

finns inget protokoll bevarat från mötet men enligt Birdie Dahlberg (2013) var kommun och 

länsstyrelse positiva till projektet. Amelie Furst (2013) menar att kommunen var tydliga i sina 

kravställningar och att kraven på Gotland är höga i jämförelse med många andra kommuner. 

Eftersom Vattenfall och kommunen delade ett gemensamt grundintresse till vindkraft var 

relationen god. 
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På det inledande samrådet beslutades det att ett informationsbrev skulle skickas till de 3000 

närboende samt att ett pressmeddelande skulle gå ut (Nyberg, 2009). Vattenfall tog även på 

sig att starta upp en hemsida för projektet för att fortgående kunna informera övriga 

intressenter.  

4.3.1.2 Myndighetssamråd, 6 november 2008 

Inbjudan till myndighetssamrådet gick ut till ett 20-tal myndigheter och företag (Nyberg, 

2009). Med inbjudan bifogades ett samrådsunderlag som beskrev bakgrunden till projektet, 

varför man valde Mästermyr, parklayouten, vilka faktorer som vägdes in i utformningen av 

parken, elanslutning och miljöpåverkan (Vattenfall, 2008). I inbjudan ombads myndigheter 

och företag som inte kunde medverka vid samrådet att yttra sig skriftligen senast den 4 

december (Priscar, 2008b). 

Ett axplock av de synpunkter som kom in i samband med samrådet redovisas nedan i tabell 2 

tillsammans med Vattenfalls bemötanden (Nyberg, 2009). Försvarsmaktens synpunkter är 

extra intressanta eftersom de leder till en fortsatt dialog parterna emellan. Interaktionen 

mellan Vattenfall och försvarsmakten behandlas mer ingående i avsnitt 4.3.3. 

Tabell 2 – Synpunkter från myndigheter och företag. 

Myndighet/Organisation Synpunkt Bemötande 
Naturvårdsverket En ev. fågelinventering (inkl. 

fladdermus) bör göras redan 
inför Etapp 1. Hänvisar i övrigt 
till länsstyrelsen. 

En enklare studie har gjorts 
inför Etapp 1. En s.k. 
baslinjestudie för att undersöka 
hur fågellivet ser ut idag, innan 
en vindkraftsetablering, 
kommer att påbörjas under 
hösten. 

Försvarsmakten Konflikter finns med 
försvarsintressen i östra delen 
av området. 

Vattenfall fortsätter en dialog 
med Försvarsmakten för att 
utreda om vindkraftparken går 
att förena med de intressen 
försvaret har i området. Detta 
medför att byggnation av den 
östra delen kan komma att 
senareläggas. 

Försvarsmakten SMHI väderradar störs mer ju 
längre österut parken byggs. 
Etapp 1 med verken placerade 
radiellt i förhållande till radarn 
minskar risken för störningar. 

Byggnation av den östra delen 
kan komma att senareläggas, 
ytterligare beräkningar och 
kontakter erfordras. 
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Teracom Åtta av de planerade verken 
riskerar att störa Teracoms nät. 

Vattenfall kommer att väga in 
detta vid framtagande av den 
slutliga layouten. En dialog 
kommer också att inledas med 
Teracom för att utreda om 
tekniska lösningar kan 
undanröja risken för störningar. 

Gunnar Gustafsson, Gotlands 
kommun, planarkitekt 

Gunnar Gustavsson har haft ett 
möte med Försvarsmakten om 
försvarsintressen i området som 
kan påverka etableringen. 

Vattenfall kommer att ha 
kontakt med Försvarsmakten 
för att bl.a. diskutera vilka 
olika tekniska lösningar som 
kan finnas för att 
undvika/minimera störningar 
av försvarsintressen.  

 
Länsstyrelsen Länsstyrelsen ska skicka över 

information om 
fågelförekomst i området. 
Delar av denna information är 
sekretessbelagd.  

Vattenfall kommer att få ta del 
av den information som kan 
påverka parklayouten men den 
får inte spridas.  

 

 

4.3.1.3 Samråd med allmänheten, 4 december 2008 

Samrådsmötet med allmänheten var utformat som ett öppet hus där besökarna var välkomna 

mellan 16.00 och 20.00 (Nyberg, 2009.). Informationen presenterades vid bemannade 

stationer med följande huvudområden; vindkraftsparken, miljö och tillstånd, landskapsbild 

och fotomontage, parklayout med ljud, skuggor och infrastruktur. Under samrådet noterades 

ett fåtal önskemål från privatpersoner som sträckte sig från att någon ville ha ett vindkraftverk 

på sin mark till att någon annan ville ha sin fastighet inlöst på grund av förväntad 

värdeminskning.  

Birdie Dahlberg anser att de flesta som deltog på mötet verkade ta vindkraftsutbyggnaden 

med ro (Dahlberg, 2013). Hon tror att det lugna mottagandet hade mycket att göra med 

markägarnas ekonomiska förening som redan hade behandlat mycket av problematiken.  

Måns Hjärnquist, ordförande för Gotlands Ornitologiska Förening, beskriver sin syn på 

samrådet: 

”Det var en skärmutställning och så delade de ut små pins för vindkraft. Vi upplever det hela 

lite som propaganda. Allt i skärmutställningen var guld och gröna skogar [...] Ett samråd ska 

vara mer sakligt, faktabaserat och öppet. Här var det redan klart, vi ska bygga och vi ska 

rädda jorden med det här bygget. Redan här tycker vi att det brast” (Hjernquist, 2013).  
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Bror Lindahl (2013), ordförande för Föreningen Värna det Gotländska Kulturlandskapet 

tycker att Vattenfall ordnade ett samrådsmöte med ordentlig information. Han menar att 

problemet var att det gjordes för sent eftersom projektet redan har kommit en bit på vägen och 

Vattenfall hade tagit kontakt med markägarna med mera. Han ansåg att det redan var för 

mycket som var bestämt. 

Gotlands Ornitologiska Förening har en likande uppfattning och Hjernquist (2013) sa under 

intervjun att han trodde att Vattenfall hade svårt att backa i frågan eftersom de redan hade 

investerat mycket tid och pengar i projektet. 

Allmänheten och organisationer gavs efter samrådet möjligheten att framföra skriftliga 

synpunkter senast den 12 januari 2009 (Nyberg, 2009). Sju privatpersoner samt Gotlands 

Ornitologiska Förening, Naturskyddsföreningen och Föreningen Värna det Gotländska 

Kulturlandskapet skickade in synpunkter. Några av dessa synpunkter redovisas i tabell 3 

tillsammans med Vattenfalls bemötande. Den fortsatta dialogen med Gotlands Ornitologiska 

Förening kommer att utvecklas vidare i avsnitt 4.3.2. Detsamma gäller dialogen med 

Föreningen Värna det Gotländska Kulturlandskapet, fast i avsnitt 4.3.4. 

Tabell 3 - Synpunkter från organisationer. 

Organisation Synpunkt  Bemötande 
Gotlands ornitologiska 
förening/Naturskyddsföreningen 

Fågellivet i området gör att en 
etablering av vindkraft på 
Mästermyr är olämplig. 

Fortsatt försök till dialog med 
Gotlands Ornitologiska 
Förening och 
Naturskyddsföreningen. En 
extern ornitolog har anlitas för 
att bedöma tänkbara 
konsekvenser, möjliga 
konsekvenslindrande åtgärder 
m.m. 

Gotlands ornitologiska förening Det lokala vattenrådet ska i 
samarbete med Länsstyrelsen 
anlägga öppna vattenområden 
(kvävefällor) i Mästermyr. 
Områdets attraktivitet för fåglar 
ökar därmed ytterligare. 

Vattenfall har tagit upp denna 
fråga med Länsstyrelsen. 

Föreningen Värna det 
Gotländska Kulturlandskapet 
 

Färgsättningen av 
vindkraftverken bör göras så att 
de smälter in i den gotländska 
naturen. 

Färgsättningen bestäms i 
samråd med 
bl.a. Gotlands kommun. 

Föreningen Värna det Fotomontage som visar den Vattenfall kommer att ta fram 
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Gotländska Kulturlandskapet 
 

blivande vindkraftparkens 
påverkan på landskapsbilden 
från varje kringliggande 
fastighet krävs. 

ett stort antal fotomontage från 
omgivningarna, dock inte från 
varje fastighet. 

Föreningen Värna det 
Gotländska Kulturlandskapet 
 

Vindkraftverken kommer att 
utgöra en trafikfara genom att 
dra till sig blickarna hos 
bilförare. 

Vindkraftparker som är synliga 
från vägar finns på många håll. 
Vattenfall känner inte till att 
dessa bidragit till ökat antal 
olyckor. 

 

4.3.1.4 Informationsmöte med Länsstyrelse och Kommun, 11 mars 2009 

För att informera Kommun och Länsstyrelse om projektets framskridande samt för att 

diskutera frågor som framkommit under samrådsprocessen hölls ett informationsmöte 

(Nyberg, 2009). Under mötet behandlades projektets tidsplan, bygglov, miljöanmälan, 

kompletteringar, landskapsbild och fotomontage samt fåglar (Lidman, 2009a). Vattenfall 

meddelade kommun och länsstyrelsen att de skulle påbörja en fågelstudie under våren 2009. 

De ansåg att det var viktigt för projektet att använda sig av den lokala expertisen i form av 

Gotlands Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen. 

4.3.1.5 Möte med Naturskyddsföreningen, Gotlands ornitologiska förening, Kommun 

och Länsstyrelsen, 14 april 2009 

Eftersom fågelfrågan lyfts fram som ett hinder för etablering av vindkraft på Mästermyr 

planerades ett möte där Naturskyddsföreningen, Gotlands Ornitologiska Förening och 

Gotlands Kommun och Länsstyrelse skulle ha möjlighet att kommentera Vattenfalls strategi i 

fågelfrågan (Nyberg, 2009). 

Naturskyddsföreningen representerades av Björn Hjernkvist (Vattenfall, 2009b). Kommunen 

skickade två representanter; Gunnar Gustavsson, planarkitekt, och Dan Lundgren, miljö och 

hälsa. GOF avstod från att delta i mötet vilket kommer behandlas ytterligare i avsnitt 4.4. 

Även Länsstyrelsen uteblev från mötet. 

Under mötet presenterade Vattenfall sitt kontrollprogram för bestånden av örn, gäss och 

vadare i området (Vattenfall, 2009b). Efter att etapp 1 färdigställts skulle studien följas upp 

och vara ett underlag i det fortsatta arbetet med etapp 2 och 3. Naturskyddsföreningen 

framförde återigen sin åsikt om att en etablering av vindkraft är olämpligt och ville därför inte 

kommentera kontrollprogrammet. 
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Vattenfall framförde även sina förslag till skyddsåtgärder som kunde införas om man skulle 

märka att fåglarna påverkades starkt av de tio verken (Vattenfall, 2009b). Följande förslag 

redovisades; matningsplatser, isolering av elledningar och temporär nedreglering av parken 

under kritiska tider. 

4.3.2 Ytterligare kommunikation mellan Vattenfall och Gotlands Ornitologiska 

Förening (GOF) 

Exakt hur och när den första kontakten skedde mellan GOF och Vattenfall är oklart. Enligt 

GOF och den information som finns dokumenterad inleddes kontakten i och med samrådet 

den 4 december (Hjernquist, 2013). Vattenfall hävdar dock att försök till interaktion skedde 

tidigare, innan samrådsprocessen, genom brevväxling som inte besvarades. (Priscar, 2013) 

Klart är det i alla fall att GOF efter samrådsprocessen yttrade sig skriftligen om Vattenfalls 

planer på vindkraftsetablering på Mästermyr (Gotlands Ornitologiska Förening, 2009). GOF 

avråder i yttrandet Vattenfall att etablera vindkraft i området med hänseende till fågellivet 

men föreslår andra mer lämpade områden ur naturvårdssynpunkt. 

Yttrandet innehåller även förslag på konsekvenslindrande åtgärder som vid en eventuell 

etablering skulle kunna minska skadan på fågellivet. Bland annat så skriver GOF att en 

alternativ användning av åkermarken, att odla andra grödor, skulle kunna minska 

attraktionskraften för fåglar. De anser också att vid en etablering måste verken stängas av 

under vissa förhållanden, till exempel under vår och höst då stora mängder flyttfåglar 

mellanlandar på Mästermyr. GOF avslutade yttrandet med att uppmuntra till dialog om den 

framtida vindkraftsutbyggnaden på Gotland. 

De två förslagen till konsekvenslindrande åtgärder kunde enligt Vattenfall inte godtas av 

ekonomiska skäl (Hjernquist, 2013 & Priscar, 2013). Nedregleringen av parken skulle leda till 

för stora förluster för Vattenfall och den alternativa markanvändningen skulle leda till 

förluster för markägarna.  

GOF anser att det är deras yttrande som ledde fram till att Vattenfall genomförde en 

fågelstudie (Hjernquist, 2013). Vattenfalls bedömning var att GOF förstorade upp hur 

fågelintressant Mästermyr var eftersom den naturansvarige på kommunen bedömde att 

området inte var fågelintressant (Furst, 2013). Vattenfall och GOF var således överens om att 

det var det skriftliga yttrandet från GOF som ledde till att fågelstudien genomfördes.  
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Efter yttrandet kontaktade Vattenfall GOF via mail för att få mer information om fågelfrågan 

(Hjernquist, 2013). Enligt GOF skrev Vattenfall att varken kommunen eller länsstyrelsen 

nämnt något om fåglar tidigare och undrade därför varför GOF väntade med att yttra sig. GOF 

tyckte att det var Vattenfall, kommun och länsstyrelse som var ansvariga för att de kom in 

sent i processen. 

Mailkontakten ledde fram till att ett möte bokades in och genomfördes i februari 2009 

(Hjernquist, 2013). På mötet medverkade flera personer från Vattenfall. Bland annat Jesper 

Kyed Larsson, miljöspecialist på Vattenfall, och Leif Nilsson, den ornitolog som Vattenfall 

anlitade för att utreda fågelfrågan. 

Innan mötet visade GOF runt Leif Nilsson på Mästermyr och berättade om fågellivet 

(Hjernquist, 2013). Därefter genomfördes vad GOF sammanfattade som ett möte där högre 

uppsatta på Vattenfall informerades om olämpligheten i att bygga vindkraft på grund av 

fågellivet. Enligt GOF uttalade sig Leif Nilsson, baserat på vad han fått höra under mötet, om 

att Mästermyr inte verkade vara lämpligt för vindkraft. Trots invändningarna insisterade 

Vattenfall på att Leif Nilsson skulle genomföra en fågelstudie. 

GOF blev i samband med fågelstudien tillfrågade om att genomföra fågelinventeringen 

tillsammans med Leif Nilsson (Hjernquist, 2013). De avböjde dock från att delta med 

anledningen av att Vattenfall skulle äga data från inventeringen som därför inte fick användas 

i andra sammanhang samt att GOF inte fick vara delaktiga vid analysen av data. Hillevi 

Priscar, projektledare vid den tidpunkten ser det mer som att GOF inte ville samarbeta 

(Priscar, 2013). Efter avböjandet upphörde kontakten mellan GOF och Leif Nilsson 

(Hjernquist, 2013). För att skaffa egna bevis i fågelfrågan påbörjade GOF en parallell 

fågelinventering som senare användes i överklagan. 

När Vattenfalls fågelstudie var slutförd försökte GOF få tillgång till den, vilket de nekades 

(Hjernquist, 2013). Istället föreslog Vattenfall ett möte parterna emellan där det planerade 

kontrollprogrammet skulle diskuteras (mötet behandlas till viss del i avsnitt 4.3.8). GOF går 

med på att mötas men får dagarna innan reda på att även kommun, länsstyrelse, markägare 

och Naturskyddsföreningen bjudits in. Det faktum att flera aktörer bjudits in till mötet utan att 

GOF blivit informerade gör att de ringer upp Vattenfall och avböjer mötet. Hjernquist anser 

att det var deras sakkonflikt med Vattenfall som skulle diskuteras. Nu upplevde de istället att 

de skulle sitta och försvara sig mot alla parter som stod bakom projektet. Vattenfall tyckte att 

det var dåligt av GOF att tacka nej till mötet med så kort varsel (Furst, 2013). Kontakten i 
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turerna kring mötet var den sista direkta kontakten mellan Vattenfall och GOF (Hjernquist, 

2013). Efter detta lämnade Vattenfall in sin ansökan om att påbörja MKBn. 

Utöver den kommunikation som beskrivits här ovan bedrevs även en del mail- och 

telefonkontakt parterna emellan (Hjernquist, 2013). Under den interaktionen diskuterades 

bland annat eventuella skyddsåtgärder. Vattenfall försökte till exempel starta upp en dialog 

med GOF om vad som skulle kunna göras för att minimera inverkan av parken på fågellivet. 

De föreslog att verk skulle kunna flyttas eller tas bort men GOF höll en hård linje. De menade 

att ta bort eller flytta enstaka verk inte skulle göra någon skillnad då hela området var känsligt 

ur fågelsynpunkt. Vattenfall föreslog även att man skulle bekosta isoleringen av elledningar 

på Gotland för att på så vis hindra viss eldöd bland fåglar. Detta skulle göras för att 

kompensera för de fåglar som dog i vindkraftparken. GOF godtog inte denna kompromiss 

eftersom de ansåg att deras sakargument gällande vindkraftsparken fortfarande kvarstod.  

GOF höll fast vid sina förslag till konsekvenslindring i form av nedreglering och alternativ 

markanvändning (Hjernquist, 2013). Men dessa krav kunde inte tillmötesgås av Vattenfall på 

grund av ekonomiska skäl. GOFs ordförande Måns Hjärnquist uttrycker GOFs inställning till 

kompromisser på följande sätt: 

”Vi har allt att vinna på att kompromissa. Vi har inte spelat utan försökt göra det bästa för 

fåglarna. Däremot så har vi varit realister och sagt att vi kan inte bara acceptera vad som 

helst. Vi tänker driva det här tills att ansökan lämnas in för att påverka så mycket som 

möjligt. Det yttersta målet var givetvis att sätta stopp för projektet” (Hjernquist, 2013). 

Hjerquist upplevde Vattenfalls förslag till kompromisser som ett sätt att undvika att en 

överklagan skulle lämnas in (Hjernquist, 2013).  

Amelie Furst, projektledare under delar av projektet, beskrev kontakten med GOF på följande 

sätt; ”Vattenfall ville ha vindkraft och GOF ville inte ha vindkraft så det fanns inget vi kunde 

mötas i... ingen anledning att samarbeta” (Furst, 2013). 

I efterhand anser Vattenfall att de borde ha tagit GOFs synpunkter på större allvar (Furst, 

2013). 
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4.3.3 Ytterligare kommunikation mellan Vattenfall och Försvaret 

Det är viktigt att inkludera försvarsmakten i samrådet då det är en myndighet som lätt kan 

stoppa en planerad vindkraftspark (Kulander, 2013) utan att behöva motivera varför (Fursth, 

2013). Vattenfall inledde till och med en dialog med försvaret redan innan samrådsprocessen, 

under markförhandlingarna (Priscar, 2013). Försvaret fick under den tiden information från en 

väderradar som stod i den östra delen av Mästermyr och som skulle kunna komma att 

påverkas av de planerade vindkraftverken. Vattenfall kontaktade därför försvaret för att kunna 

komma överens om en utformning på parken som försvaret skulle gå med på. Genom att ge 

koordinater på var verken skulle stå lyckades parterna nå en överenskommelse och konflikten 

betraktades från Vattenfalls sida som löst.  

Försvaret och Vattenfall kommunicerade även under samrådsprocessen och det uppstod då en 

intressekonflikt som efter mycket om och men kunde lösas (Fursth, 2013). Märkligt nog 

behandlade denna konflikt samma fråga som man lyckades lösa under den tidigare 

kommunikationen, väderradarn. Vattenfall skickade i och med myndighetssamrådet en remiss 

till försvaret som valde att inte komma med några synpunkter. SMHI fick också en remiss och 

påpekade att de hade en väderradar i form av en mast i närheten av Mästermyr som skulle 

påverkas av vindkraftsverken. I och med att försvaret får väderprognoser från SMHI utsågs de 

till att föra SMHIs talan i den här frågan.  

Vid denna tidpunkt hade Vattenfall en annan projektledare än den som hade kommunicerat 

med försvaret innan samrådet (Fursth, 2013). Den nya projektledaren försökte boka in ett 

möte med försvaret för att diskutera möjliga lösningar till problemet med masten men 

försvaret avböjde. Denne bad då försvaret om de tekniska detaljerna som beskrev hur masten 

skulle komma att påverkas av vindkraftsverken men fick inte det heller. Omständigheter 

gjorde att projektledaren kom i kontakt med en person som var expert på vädermaster och 

som även hade jobbat med just den masten som konflikten handlade om. Tillsammans med 

experten räknade Vattenfall på hur masten skulle påverkas samt vad som skulle kunna göras 

för att minimera detta. Material från dessa beräkningar skickades sedan till försvaret utan 

resultat. Kort därpå ägde en vindkraftsmässa rum där det fanns möjlighet att söka audiens hos 

försvaret. Projektledaren, experten samt en jurist på Vattenfall besökte mässan och bokade då 

in ett möte. Under mötet förklarade man hur masterna skulle påverkas och vad det fanns för 

möjliga lösningar till detta. Försvaret var nu mer lyhörda och instämde i att det gick att lösa 

problemet tekniskt genom att utforma parken på ett sådant sätt så att väderradarn skulle 

påverkas så lite som möjligt 



 34 

4.3.4 Ytterligare kommunikation med Föreningen Värna det Gotländska 

Kulturlandskapet (FVGK) 

Föreningen Värna det Gotländska Kulturlandskapet hade sin första kontakt med Vattenfall 

under samrådet som ägde rum den 4e december 2008 (Lindahl, 2013). FVGK tillsammans 

med allmänheten, Naturskyddsföreningen och GOF var inbjudna till samrådet av Vattenfall. 

Hillevie Priscar som då var projektledare på Vattenfall upplevde FVGK som den starkaste 

rösten under samrådsskedet. I det läget var det inget prat om fågelfrågan (Priscar, 2013). 

Priscar (2013) hade under samrådet ett långt samtal (2013) med Bror Lindahl, ordförande för 

FVGK, om hur parken skulle påverka Mästermyr. Enligt Priscar var FVGK väldigt tydliga 

med vad de tyckte och tänkte om projektet vid det tillfället. Lindahl kom med förslag på hur 

man skulle kunna utforma parken så att den skulle påverka landskapet minimalt och han ville 

se studier på hur landskapsbilden skulle påverkas av parken. Vattenfall försökte lösa detta 

genom att ta med och besvara dessa punkter i sina studier (ibid.).  För att göra detta 

genomförde Vattenfall synbarhetsanalyser, fotomontage och simuleringar. 

Då FVGK var helt emot vindkraft på Mästermyr och Vattenfall var för, tyckte Lindahl att det 

inte fanns någon mening med att ha en vidare dialog efter samrådet (Lindahl, 2013). Detta var 

även Vattenfalls bild av kommunikationen (Fürst, 2013). De båda parterna stod för långt ifrån 

varandra för att det skulle finnas någon mening med det. FVGK hade ingen mer 

kommunikation med Vattenfall utan valde därefter att skicka in skriftligt till de instanser som 

man skulle lämna synpunkter eller överklaga till.  

4.3.5 Ytterligare kommunikation mellan Vattenfall och Gotlands Kommun 

Kommunen är som tidigare nämnt en aktör som har möjlighet att stoppa ett planerat 

vindkraftsprojekt och det är därför nödvändigt att de integreras tidigt i ett projekt (Priscar, 

2013). Vattenfall och Gotlands kommun hade redan innan samrådet, under 

markförhandlingen ungefär ett halvår innan samrådet haft sporadisk telefonkontakt och ett 

antal informella möten. Under dessa möten behandlade man mer eller mindre samma sak som 

under samrådet. Kommunen lade exempelvis fram riktlinjer för fågel-, miljö- och 

landskapsstudier, vilka som ska involveras i samrådet, verkens placering och nätanslutning. 

Redan då fanns det ett stort intresse hos både kommun och länsstyrelse för att anlägga en 

vindkraftspark på Mästermyr och det verkade under denna tid som att processen inte skulle bli 

nämnvärt kontroversiell. Ungefär ett år senare, under samrådsprocessen, kom fågelfrågan på 

riktigt in i projektet (ibid.). Vattenfall och kommunen bestämde sig då för att placera de 10 
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verken i den första etappen i den västra delen av området då det visade sig att det fanns dolda 

havsörnsbon i de östra delarna samtidigt som det i allmänhet fanns fler fågelintressen där.  I 

övrigt förde Vattenfall och Kommunen en liknande kommunikation som den innan samrådet. 

Vissa nya frågor dök upp men visade sig vara relativt oproblematiska, exempelvis hydrologin 

i området, vilka hembygdsgårdar som kunde vara relevanta att kontakta samt hur kulturmiljön 

i området skulle påverkas. 

5 Analys 
Analysen är uppdelad i tre delar där den första utgörs av en allmän diskussion om hur 

kommunikationen under projektet ser ut utifrån ett perspektiv färgat av teorin. Mer konkret 

innebär detta att begreppen från teoriavsnittet, exempelvis kontext, konversationer och 

samorienteringsprocessen med mera, används för att studera och analysera delar och block 

av kommunikationen. Därefter följer en diskussion om de olika delkontexterna som fanns i 

projektet och slutligen behandlas det teoretiska frågeställningarna genom en teoriutvidgning. 

5.1 Kontexten och målriktningen i projektet 

De inledande kontakterna mellan Vattenfall, kommun och länsstyrelse kan ses som de 

konversationer som lägger grunden för den kontext som senare utvidgas till att innefatta alla 

intressenter. Samorienteringsprocessen, uppbyggd av kontexten och konversationerna, är 

redan inledningsvis en konsekvens av lagstiftningen i miljöbalken som kan ses som en 

konkret kontext, vilken måste följas. Vi kan minnas från teoriavsnittet att en kontext kan vara 

metaforisk men också konkretiserad i form av nedskrivna procedurer eller lagar. Den 

metaforiska kontexten liknar abstrakta representationer av organisationer eller samarbeten och 

förkroppsligar värderingar som kan vara vilande (Koschmann et al., 2012). 

Lagstiftningen ger länsstyrelsen och kommunen en central roll genom att det är länsstyrelsen 

som i slutändan beslutar om byggtillstånd samt att kommunen har vetorätt i frågan. Därför 

måste Vattenfall i princip följa de rekommendationer och önskemål som länsstyrelse och 

kommun har på samrådsprocessen, MKBn och den slutgiltiga parken. Vi vill redan här lyfta 

fram en del i processen som leder till förvirring bland flera aktörer. Samrådet är till för att i 

första hand påverka MKBn som i sin tur kan påverka parkens utformning. Vissa aktörer 

verkar däremot ha en annan syn på samrådet. De uppfattar snarare samrådet som en 

diskussion om huruvida parken ska byggas eller inte. Detta leder till att vissa aktörer kanske 
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tror att vindkraftparken närmar sig ett byggtillstånd bara för att samrådet fortskrider. Detta 

stämmer inte men det resulterar i att det i viss mån uppstår två styrande kontexter och två 

målriktningar med olika uppfattningar om syftet med den process som de är involverade i. 

Detta missförstånd leder till att aktörer kan missuppfatta andra aktörers handlingar eftersom 

de har en felaktig uppfattning om de bakomliggande motiven. 

Länsstyrelsens allmänna mål med samrådet, vilket ger en fingervisning om deras intentioner, 

är att det ska leda fram till en bra och komplett MKB. Kommunen, som inte är involverade i 

beslutet om byggtillstånd, vill givetvis att deras intressen lyfts fram och tillgodoses för att de 

inte ska lämna in sitt veto. Eftersom Mästermyr utpekats av både kommun och länsstyrelse 

som ett passande område för större vindkraftsetablering uppfyller det redan många av deras 

krav på hur en passande miljö för vindkraft bör se ut. Just det faktum att kommun och 

länsstyrelse är positiva till projektet och att området redan på förhand utpekats som ett 

riksintresse för vindbruk tror vi är av avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen av 

den styrande kontexten. Det gör att gruppen, som inledningsvis bygger upp den styrande 

kontexten, får en homogen utformning. Uttryckt i teoretiska termer handlar det om att de 

centrifugala krafterna har fått överhand och att aktörerna i för stor utsträckning identifierar sig 

med projektet, vilket i det här fallet är att bygga vindkraftsparken.  

Efter de inledande konversationerna mellan länsstyrelse, kommun och Vattenfall startas 

samrådsprocessen genom det inledande mötet mellan kommun, länsstyrelse och Vattenfall. 

Under möten leder konversationer fram till det beslut som ändrar och utvidgar kontexten till 

att innefatta allmänheten, myndigheter, företag och intresseorganisationer. Det är ”önskemål” 

från kommun och länsstyrelse som avgör vilka som ska bjudas in till samrådet och på så vis 

innefattas i den utvidgade kontexten. Utvidgningen är ett tydligt exempel på intertextualitet 

eftersom det är kontexten, där kommun och länsstyrelse har en stark position, som kan sägas 

möjliggöra den nya utvidgade kontexten. Genom att önskemålen tillgodoses får kommun och 

länsstyrelse skriva in sina personliga agendor i den styrande kontexten vilket är ett steg mot 

att skapa samtycke.  

Andra exempel där kommunen är med och påverkar målriktningen hos den styrande 

kontexten är när de lägger fram riktlinjer för hur fågel-, miljö- och landskapsstudier ska 

genomföras samt då de tillsammans med Vattenfall beslutar om att de första tio verken, etapp 

1, ska ligga i den västra delen av Mästermyr på grund av örnbon i den östra. På grund av den 

konkreta kontexten vilken fastslår Länsstyrelsens och Kommunens ställning i 

vindkraftsprojekt blir samorienteringsprocessen mellan Vattenfall och dessa ganska 
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odynamisk. Länsstyrelsen och Kommunen ställer krav på hur samrådsprocessen ska 

genomföras som Vattenfall måste tillmötesgå. 

Samrådet med myndigheter och företag samt samrådet med allmänheten leder fram till att 

flera synpunkter om projektet förs fram. Aktörer som inte väljer att lämna synpunkter 

exkluderas ur samarbetet och därmed ur den utvidgade kontexten. Det är framför allt 

synpunkterna från Försvaret som kommer att påverka den styrande kontexten i stor 

utsträckning. En anledning till detta är att Försvaret, liksom kommun och länsstyrelse, har 

möjlighet att stoppa en vindkraftspark om de anser att den stör försvarsintressen. 

Synpunkterna från samrådet med allmänheten har också inverkan på den styrande kontexten 

men de aktörer som kommer med dessa synpunkter har inte en lika stark roll som Försvaret.  

Eftersom det är Vattenfall som driver samrådsprocessen framåt så behandlas alla synpunkter 

av dem. Det leder till att ett flertal separata samorienteringsprocesser skapas mellan Vattenfall 

och de som lämnat synpunkter. Dessa samorienteringsprocesser har potential att påverka delar 

av eller hela den styrande kontexten men i de flesta fall hålls de åtskilda och det förekommer 

ingen intertextualitet mellan dessa delkontexter. Eftersom processerna hålls åtskilda kommer 

vi även att redogöra för dem var för sig i nästa avsnitt, 5.2 Delkontexter. Det kan även nämnas 

att begreppet delkontexter skulle kunna inkluderas i teoriutvidgningen som genomförs i 5.3. 

Teorin som användes i uppsatsen behandlar bara kontext och beskriver inte hur det kan uppstå 

fler delkontexter vilka inte påverkar varandra. Detta har däremot inte inkluderats i denna 

uppsats men är definitivt ett ämne som förtjänar mer uppmärksamhet. 

5.2 Delkontexter 

5.2.1 GOF vs Vattenfall 

Vattenfall lät GOF vara med och påverka innehållet och målriktningen i projektet under 

samrådet. Fågelfrågan uppdagades tack vare den dialog som de förde och utan GOF och 

Vattenfalls lyhördhet hade aldrig den externa ornitologen anlitats. Detta kan också ses som ett 

exempel på intertextualiteten i projektet i och med att kontexten utvidgades till att inkludera 

fler delkontexter och konversationer. 

Samorienteringsprocessen mellan GOF och Vattenfall blev däremot komplicerad. Detta beror 

på att ett gemensamt mål inte kunde finnas. De kompromisser som föreslogs från båda sidor 

kunde inte accepteras. Vattenfalls förslag skulle inte rädda livet på tillräckligt många fåglar 

och GOFs förslag skulle ha försämrat parkens lönsamhet betydligt. 
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Orsaken till att vindkraftsparker ofta är problematiska att etablera beror på att olika aktörer 

har olika målriktningar och det går därför inte att säga att det finns en allmän målriktning i 

projekten. I fallet Mästermyr blev detta tydligare än någonsin då det fanns aktörer vars 

målriktning var att stoppa projektet. Vattenfall inledde en dialog med GOF för att ta reda på 

hur fåglarna skulle påverkas av parken och vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att 

åtgärda eller minimera detta. I och med åtgärderna förändrades Vattenfalls målriktning till att 

inte bara bygga parken utan även vidta det man kommit överens om. GOFs målriktning 

kvarstod dock, de ville fortfarande inte bygga parken utan diskuterade enbart åtgärderna 

utifall att parken skulle byggas. Deras förhoppning var fortfarande att projektet lades ned. De 

hade alltså två målriktningar; en primär som syftade till att stoppa projektet och en sekundär 

vilken gick ut på att minimera påverkan på fågellivet om parken skulle ha fått sitt 

byggtillstånd. Den primära målriktningen medförde att GOF skulle ha överklagat ett 

byggtillstånd oavsett utformning på parken. Vattenfall kände självfallet inte till detta utan 

levde istället i villfarelsen att en kompromiss var möjlig att finna och försökte därför 

åstadkomma detta. Hade de känt till GOFs intentioner hade de rimligtvis agerat på ett annat 

sätt. Vad som händer när aktörer i ett XSP har olika målriktningar alternativt primära och 

sekundära målriktningar är även det ett ämne som skulle kunna inkluderas i 

teoriutvidgningen. Teorin behandlar inte detta och det skulle därför kunna komplettera den. 

Genom att målriktningarna var så pass skilda blev det omöjligt att skapa samtycke och således 

hitta en styrande kontext. Vattenfall trodde antagligen under den tid då dialogen med GOF 

fördes att de rörde sig mot att skapa ett samtycke. Samtycket fanns däremot inte och en 

styrande kontext kunde inte skapas då det inte fanns några gemensamma intentioner parterna 

emellan samtidigt som en kompromiss inte var aktuell för GOF eftersom de ansåg att 

fågellivet skulle påverkas oavsett hur parken utformades. 

Till slut avbröts dock kontakten eftersom de verkade ha olika uppfattningar om syftet med 

och vad som vore en lämplig utformning på ett möte. Vattenfall hade bjudit in andra aktörer 

till mötet utan att informera GOF vilket gjorde att de inte kände sig tillräckligt förberedda 

samtidigt som de inte ville försvara sig själva utan snarare föra en diskussion. Vattenfalls 

ansats till att försöka involvera fler av de inblandade i projektet i fågelfrågan var god och 

överensstämmer med teorin på flera sätt. Det var delvis ett försök till att skapa samtycke och 

således öka sannolikheten för att en gemensam agenda ska kunna hittas. Samtidigt ökade det 

chanserna för att skapa en styrande kontext genom att flera av de inblandade aktörerna fick 

möjlighet att validera kontexten och konversationerna.  
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Misstaget Vattenfall begick var att inte informera GOF om att andra aktörer också hade 

bjudits in. Huruvida de hade kommit närmare en lösning på fågelfrågan om GOF hade nåtts 

av den informationen tidigare är omöjligt att spekulera. Det finns en risk för att GOF hade 

tackat nej ändå. Faktumet kvarstår att Vattenfalls ansats var god och att det hade kunnat 

kastas mer ljus över fågelfrågan redan under mötet om GOF hade närvarat. Men risken för att 

parterna ändå inte skulle hitta en gemensam kontext för självfallet stor. 

Teorin lyfter även fram hur pass viktigt det är att balansera centripetala och centrifugala 

krafter för att kunna skapa en styrande kontext och således en gemensam agenda. En av tre 

metoder som kan användas för att göra detta slår fast att man bör fullfölja konversationer och 

undvika att avsluta förhandlingar innan ett beslut har fattats. I dialogen med GOF lyckades 

inte Vattenfall med detta utan kontakten avbröts efter mötet som GOF tackade nej till. Även 

om parterna antagligen inte hade nått en överenskommelse hade GOFs intentioner kanske 

blivit tydligare för Vattenfall om man under ett möte hade fastställt att en lösning inte gick att 

finna. I och med att kontakten avbröts förblev fågelfrågan olöst och Vattenfall kunde inte 

heller till fullo ta del av det material som GOF besatt och som i slutändan ledde till att parken 

inte fick sitt byggtillstånd 

5.2.2 Försvaret vs Vattenfall 

Försvaret involverades tidigt i samorienteringsprocessen, precis som kommun och 

länsstyrelse. Detta var en konsekvens av deras starka ställning i tillståndsprocessen eftersom 

de i praktiken kunde stoppa projektet utan att behöva motivera varför. På ett liknande sätt som 

kommun och länsstyrelse får Försvaret sin styrka i nätverket från lagstiftningen, det vill säga 

den konkreta kontexten. I princip innebär deras centrala roll att Vattenfall inte kan gå vidare i 

tillståndsprocessen förrän Försvaret fått skriva in sina intentioner i den styrande kontexten. På 

grund av detta så involveras Försvaret i ett tidigt skede, redan innan samrådet. Under dessa 

konversationer fick Försvaret gehör för sina åsikter om vindkraftverkens placering och 

tillståndsprocessen kunde fortgå.  

När samma intressekonflikt återigen blossade upp under samrådet var Försvaret inte lika 

flexibla i sitt agerande och på grund av deras starka ställning behövde Vattenfall lösa 

konflikten innan de kunde gå vidare. Problemet var att Försvaret inte var intresserade av att 

diskutera lösningar utan tackade nej till möten. Deras beteende är ett tydligt exempel på hur 

en konflikt kan kvarstå om förhandlingar avslutas i förtid. Försvaret hade dessutom all data 

som beskrev hur väderradarn påverkades av vindkraftsparken. Det var därför omöjligt för 
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Vattenfall att vara flexibla och anpassa den styrande kontexten på ett sådant sätt så att 

Försvaret blev nöjda. Genom att anlita en expert som hade kunskap om vädermasten vid 

Mästermyr lyckades Vattenfall på egen hand skriva in Försvarets intentioner i den styrande 

kontexten. Ett stort problem kvarstod dock, Vattenfall hade inte lyckats få till ett möte med 

Försvaret. Detta löste de genom att starta en konversation med Försvaret via en annan kanal 

under en vindkraftsmässa. Teoretiskt kan det beskrivas som att Vattenfall använde en annan 

kontext för att tvinga fram ett möte med Försvaret och på så vis lösa konflikten.  

5.2.3 Föreningen Värna det Gotländska Kulturlandskapet Vs Vattenfall 

FVGK blev involverade tidigt i samrådet på grund av en rekommendation från länsstyrelsen. 

FVGK var emot projektet på Mästermyr och Vattenfall för, vilket försvårade möjligheterna 

för en god samorientering. Kommunikationen mellan aktörerna var begränsad och upphörde 

tidigt i samrådet då båda parterna insåg att varderas målriktining var för långt ifrån varandras 

för att skapa samtycke. FVGK hade dock en sekundär målriktning om parken skulle byggas. 

Den innefattade några punkter som man ville få uppfyllda. Bland annat var en av punkterna 

att ett fotomontage från varje bostad runtom parken skulle vara tillgängligt. Vattenfall följde 

upp denna synpunkt och utvidgade sitt tidigare montage. Detta innebär att FVGK får skriva in 

delar av sina intentioner i den styrande kontexten och på så vis justeras målriktningen om ens 

marginellt. Att FVGK fick påverka målriktningen är ett tecken på lyhördhet från Vattenfall. 

Lyhördhet är en viktig del i processen för att skapa samtycke. Dock fanns det ingen direkt 

möjlighet till att skapa samtycke mellan dessa två aktörer då FVGKs inställning till projektet 

inte gick att påverka. Vid en analys av de tre punkterna som ökar chanserna för att uppnå en 

gemensam agenda uppfyllde Vattenfall alla i sin kommunikation med FVGK. De fullföljde 

kommunikationen, även om den var kortfattad, och insåg att det inte fanns någon anledning 

till att föra den vidare. Vattenfall försökte också till viss grad att vara lyhörda och flexibla i 

sitt bemötande. Vissa av synpunkterna som framfördes av FVGK, bland annat den gällande 

fotomontaget, tog Vattenfall hänsyn till och besvarade. Slutsatsen blir dock att det inte räckte 

i det här fallet då organisationernas uppfattning om Mästermyr var motsatta och därför 

omöjliggjorde ett skapande av samtycke. 

5.3 Teoriutvidgning 

Genom att studera Mästermyrfallet får vi en chans att utvärdera det teoretiska ramverket i ett 

nytt sammanhang. Det är därför intressant att peka på vilka delar av teorin som bör eller kan 
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utvidgas. Vi tycker oss se framför allt två punkter där teorin har brister och inte behandlar 

området tillräckligt; kunskap och hierarki. 

5.3.1 Hierarki 

Det är tydligt att hierarki har en central roll i samorienteringsprocessen mellan de olika 

aktörerna i Mästermyrfallet. Kommun, länsstyrelse och Försvaret är exempel på aktörer som 

har en central roll och de hämtar sin styrka från lagstiftningen, den konkreta kontexten. På 

grund av sin starka ställning och möjlighet att hindra en vindkraftsutbyggnad misslyckas 

projektet ifall de inte får skriva in sin agenda i den styrande kontexten. Detta faktum medför 

att de starka aktörerna inkluderas tidigt i processen samt att alla deras krav måste tillmötesgås 

för att projektet ska kunna slutföras. 

I kontrast till de starka aktörerna finns de aktörer som inte har en direkt möjlighet att stoppa 

projektet. I Mästermyrfallet representeras de av GOF och FVGK. Skillnaden på hur dessa 

aktörer behandlas blir uppenbar om konflikterna mellan Vattenfall och Försvaret och 

Vattenfall och GOF jämförs. I båda fallen finns det exempel på förhandlingar som avslutas 

innan aktörerna har fått skriva in sina intentioner i den styrande kontexten. I 

kommunikationen med GOF beslutar Vattenfall att ge upp och gå vidare i processen medan 

konflikten med Försvaret behandlas på ett helt annat sätt. Där utnyttjar Vattenfall en annan 

kontext för att tvinga fram ett möte, de gör allt för att inte avsluta förhandlingarna. Det här är 

ett agerande som är rimligt eftersom konflikten med Försvaret är ett direkt hot mot projektets 

genomförande. I ljuset av detta är det möjligt att utvidga teorin genom att introducera 

begreppet hierarki i det teoretiska ramverket. Hierarkin bör införas för att ge en tydligare blid 

av aktörernas styrka och position i nätverket. Det ska  nämnas att begreppet är omnämnt i 

teorin i samband med kontexten men vi anser att det kan tydliggöras genom en skala, som 

visas i figur 3. Skalan sträcker sig från stark möjlighet att påverka till svag möjlighet att 

påverka. Genom att införa begreppet hierarki till det teoretiska ramverket hoppas vi kunna ge 

en blid av den dynamik som ligger till grund för kontext och konversationer. 



 42 

 

Figur 3: Hierarkisk skala 

5.3.2 Kunskap 

Kunskap är en avgörande faktor för att kunna lösa intressekonflikter. Utan kunskap i en 

sakfråga finns det liten eller ingen möjlighet för aktörer att vara flexibla och kompromissa för 

att lösa en konflikt. Två exempel i Mästermyrfallet belyser detta på ett tydligt sätt. Det första 

exemplet är konflikten mellan Vattenfall och Försvaret där den senare vägrar att dela med sig 

av sin kunskap om hur väderradarn påverkas av vindkraftsverken. Det andra exemplet är 

konflikten mellan GOF och Vattenfall där GOF använder sin kunskap om fågellivet på 

Mästermyr för att påverka projektet. Exemplen visar att kunskap är en viktig faktor dels för 

att lösa intressekonflikter men också för att en ojämn fördelning av kunskap kan fungera som 

ett hinder för samorienteringsprocessen.  

I samorienteringsprocessen kring båda sakfrågorna, fågellivet och väderradarn, väljer 

Vattenfall att anlita experter för att kunna bedöma och bemöta synpunkterna från de två 

aktörerna. Den kunskap som Vattenfall tillgodogör sig genom experterna används sedan för 

att starta nya konversationer med de två aktörerna. 

Kunskapen som Vattenfall samlade in om väderradarn lyckas på ett framgångsrikt sätt 

användas för att nå en kompromiss med Försvaret och på så sätt lösa konflikten. Det är troligt 

att konflikten hade förblivit olöst om Vattenfall inte hade hittat en expert med kunskap om 

den specifika väderradarn. Vattenfall och Försvaret har tillgång till samma information och 

kan därför lösa konflikten genom att vara flexibla. 

GOF försöker inledningsvis använda sin kunskap om Mästermyr och dess fågelliv för att 

påverka den styrande kontexten. För att bemöta GOFs synpunkter och skaffa sig sakkunskap 

anlitar Vattenfall en extern ornitolog samtidigt som de försöker utvinna kunskap från GOF 

genom möten. När Vattenfalls fågelstudie inte styrker GOFs synpunkter fallerar 
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samorienteringsprocessen. Detta eftersom aktörerna har olika kunskap om sakfrågan och båda 

aktörerna anser sig ha den ”rätta” kunskapen. Det gör att det inte längre finns något utrymme 

för flexibilitet och kompromisser. Mot denna bakgrund vill vi introducera ytterligare en 

metod, till de existerande tre, för att hantera centrifugala och centripetala krafter: 

1. Att fullfölja konversationer och undvika att avsluta förhandlingar innan beslut fattats 

ökar chanserna till en gemensam agenda. 

2. Flexibilitet i aktörers identitet och intressen är avgörande för att öka chanserna till en 

gemensam agenda. 

3. Genom att öka lyhördheten i ett XSPs styrande kontext ökar chanserna till en 

gemensam agenda.    

4. Delad kunskap mellan aktörerna i en sakfråga ökar chanserna till en gemensam 

agenda. 

6 Slutsatser 
Syftet med studien har varit att studera kommunikationen i ett vindkraftsprojekt. Den teori vi 

valt att använda oss av för att analysera data lämpade sig väl trots att den egentligen är 

utformad för projekt som till viss del skiljer sig från ett vindkraftsprojekt. Det fanns därför 

brister i teorin, eller snarare begrepp som skulle kunna inkorporeras i den för att göra den 

ännu lämpligare för projekt som liknar Mästermyr. Dessa begrepp är hierarki och kunskap 

som har beskrivits här ovan i 5.3.1 samt 5.3.2. Exakt hur dessa begrepp bör inkluderas och 

användas i teorin är någonting som kräver ytterligare studier. Eftersom vi har genomfört en 

studie på endast ett fall kan det även finnas andra möjliga teoriutvidgningar beroende på hur 

andra fall ser ut. Detta är också någonting som ytterligare studier skulle kunna kasta ljus över.  

De frågeställningar som presenterades i början av uppsatsen togs fram för att lättare och med 

ett tydligare fokus kunna studera kommunikationen i projektet. Den första frågan löd; Vad i 

processen leder fram till att byggtillståndet överklagas? Det mest uppenbara och antagligen 

det mest korrekta svaret är att aktörernas olika målriktningarna ledde till att det blev svårt att 

finna ett gemensamt mål i projektet. Detta medförde att det inte fanns en möjlig kompromiss 

som alla godtog och det var också anledningen till att tre aktörer i slutändan överklagade. Det 

fanns även brister i kommunikationen mellan Vattenfall och GOF vilket ledde till ett 

missförstånd som också resulterade i att kommunikationen avslutades mellan dem. Huruvida 

situationen skulle ha sett annorlunda ut ifall att detta missförstånd inte skulle ha skett går 
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endast att spekulera i. Rimligtvis hade det inte gjort någon skillnad då sakfrågan kvarstod och 

aktören därför inte ville ge med sig. 

Den andra frågan löd; Vilka möjligheter finns det för intressenter att påverka 

utbyggnadsplanen? Den besvaras med hjälp av begreppen hierarki och kunskap som 

introducerades i 5.3.1. Alltså att en aktörs möjlighet att påverka projektet beror på dess 

ställning i nätverket, dess hierarkiska position, eller kunskap inom en sakfråga som är relevant 

för projektet. En aktör med en svag ställning till en början kan få en starkare sådan om den är 

kunnig inom en sakfråga som blir aktuell under projektets gång. I fallet Mästermyr blev 

exempelvis fågelfrågan uppmärksammad och en aktör fick därför större möjlighet att påverka 

projektet än andra aktörer. Det vill säga att deras hierarkiska position blev starkare i och med 

deras kunskap inom fågelfrågan. Vissa aktörer har emellertid en så pass stark ställning i 

nätverket att deras synpunkter lägger grunden för parkens utformning. Dessa aktörer är 

dessutom inte lika beroende av att besitta en specifik kunskap utan det är den konkreta 

kontexten som fastställer deras position i nätverket.  

6.1 Vidare forskning 

Eftersom vi genomfört en fallstudie går det inte att dra några generella slutsatser huruvida 

teorin och teoriutvidgningen är applicerbar i liknande fall. För att befästa de nya teoretiska 

begreppen måste ytterligare studier genomföras. Vi vill därför belysa möjligheten till vidare 

forskning inom ämnet då vi anser att det teoretiska ramverket i övrigt lämpar sig för studier av 

vindkraftsprojekt. Förutom att validera teoriutvidgningen skulle det även vara intressant att 

studera hur aktörer med avvikande målriktningar bör hanteras för att öka chanserna till en 

gemensam agenda. 
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8 Appendix 

Appendix 1 

Intervjuguide (Amelie Furst intervju 2013-04-04 ) 

Kort om uppsatsen och intervjun 

Den Svenska regeringen har en tydlig och ambisiös plan för Sveriges vindkraftsutbyggnad. 

Om planeringsramen ska följas måste produktionskapaciteten för vindkraft i Sverige 

tiofaldigas inom loppet av en tioårsperiod. För att detta ska bli verklighet måste 

utbyggnadstakten öka genom att fler projekt fullföljs. 

Vi har valt att studera denna problematik med hjälp av en fallstudie, Mästermyr. Vi kommer 

anlysera fallet med utgångspunkt i ekonomiska teorier som bygger på att kommunikation är 

skaparen av organisation samt att samarbeten kring så kallade Cross Sector Partnerships har 

större chans att nå framgång om konflikter behandlas enligt teorin. 

Vi är därför intresserade av att kartlägga kommunikationen under och efter tillståndsprocessen 

samt studera hur Vattenfall har bemött och behandlat synpunkter från intressenter 

(Myndigheter, föreningar och privatpersoner). Fokus under intervjuen kommer att ligga på 

kontakterna med Naturskyddsföreningen, Värna det Gotlänska kulturlanskapet och Gotlands 

Ornitologiskaförening (eftersom de tre överklagade byggnadstillståndet). Men vi är även 

intresserade av intressekonflikter som lösts, till exempel de med Försvaret, Teracom och 

kommun.  

I egenskap av projektledare under förstudien och slutet av samrådsprocessen är dina 

kunskaper extremt värdefulla för oss och vi är därför väldigt tacksama att du tagit dig tid för 

att träffas. Eftersom projektets genomförande ligger några år tillbaka i tiden har vi full 

förståelse för att det kan vara svårt att komma ihåg detaljer. Därför bifogar vi den 

dokumentation vi har från möten och liknande. Vi kommer även att genomföra en intervju 

med Birdie Dahlberg den april 3 vilket kan leda till att nya frågor uppkommer som inte 

behandlas här i intervjuguiden. 

Ämnen som berörs under intervjun 

 

Förstudien 

Eftersom vi inte har tillgång till förstudien har vi inga specifika frågor utan mer övergripande.  
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• Ingår förstudien i tillståndsansökan eller genomförs den på Vattenfalls initiativ? 

• Vilka aktörer är inblandade i förstudien? 

o Är det lagstadgat vilka som deltar? 

• Vad undersöks?  

• Fattas några beslut om parkutformning?  

o Görs det i så fall genom dialog med intressenter? 

 

 

 

Kontakter med Naturskyddsföreningen, Värna det Gotlänska kulturlanskapet och 

Gotlands Ornitologiskaförening 

• Hur ser kommunikations ut under och efter tillståndsprocessen? 

• Vem tar de första kontakterna? 

• I samrådsredogörelsen står det att synpunkten ”fågelliv i området gör en etablering av 

vindkraft olämplig” har bemöts med ” Fortsatt försök till dialog med Gotlands 

Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen. En extern ornitolog har anlitas för 

att bedöma tänkbara konsekvenser, möjliga konsekvenslindrande åtgärder m.m.” 

o Hur har denna dialog fortgått?  

o Konsekvenser? 

o Konsekvenslindrande åtgärder?  

o M.m? 

 

• Gjordes förändringar i parkens utformning eller liknade till följd av synpunkterna? 

 

• Möte med naturskyddsföreningen? (2009, 14 april) (Protokoll finns bifogat) 

o Vattenfall kommer med några förslag på skyddsåtgärder ” matningsplatser, 

isolering av elledningar, temporär nedreglering av parken under kritiska tider.” 

§ Hur har förslagen tagits fram? I samarbete med intressenter eller 

likande? 

§ Bemötandet är svalt från Naturskyddsföreningen. Fortsätter samarbete 

efter detta möte? 

• Om, ja i vilken form och vad leder det till? 
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• Om, nej, varför avbryts dialogen? 

o GotlandsOrnitologiska förening vill inte delta i mötet. Vet man varför? 

§ Fortsätter dialogen med GO? 

§ Blir de informerade av mötets utgång? 

 

Kontakter med Försvaret, Teracom och komunen 

• Hur ser kommunikationen ut under och efter tillståndsprocessen? 

• Vem tar de första kontakterna? 

Teracom 

• Synpunkt- ” Åtta av de planerade verken riskerar att störa Teracoms nät.” bemötande: 

” Vattenfall kommer att väga in detta vid framtagande av den slutliga layouten. En 

dialog kommer också att inledas med Teracom för att utreda om tekniska lösningar 

kan undanröja risken för störningar.” 

o Hur har dialogen fortgått? 

o Konsekvenser? 

o Tekniskalösningar? 

o Har parkens utformning eller liknade ändrats till följd av synpunkterna? 

 

Försvaret 

 

• Synpunkt-” Konflikter finns med försvarsintressen i östra delen av området.” 

bemötande: ” Vattenfall fortsätter en dialog med Försvarsmakten för att utreda om 

vindkraftparken går att förena med de intressen försvaret har i området. Detta medför 

att byggnation av den östra delen kan komma att senareläggas.” 

o Hur har dialogen fortgått? 

o Konsekvenser? 

o Tekniska lösningar? 

o Har parkens utformning eller liknade ändrats tillföljd av synpunkterna? 

 

• Synpunkt-” SMHI väderradar störs mer ju längre österut parken byggs. Etapp 1 med 

verken placerade radiellt i förhållande till radarn minskar risken för störningar.” 
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Bemötande: ” Byggnation av den östra delen kan komma att senareläggas, ytterligare 

beräkningar och kontakter erfordras.” 

 

Komunen 

• Det finns inga synpunkter från komunen i samrådsredogörelsen. Är det en konsekvens 

av att alla synpunkter lösts i tidigare skeden?  

• Hur har i så fall detta gått till? 

 

Övrigt 

• Tar man större hänsyn till synpunkter från komunen, Försvaret och Teracom? 

o Vad beror det på? 

o M.m. 

 


