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Abstract
New energy sources emerge and others are phased out. At the same time
global energy demand remains. The siting of the physical structures that
generate and distribute energy has an impact in the physical environment as
well as in the social landscape before, during and after completion of such
projects. It is relevant to investigate how the siting of new energy infrastructures is received. The overall aim of this PhD thesis in sociology is to
contribute to an increased understanding of local handling of global energy
dilemmas.
In the thesis, controversial energy infrastructural siting is analysed. More
specifically, it deals with how two such cases are understood and interpreted
by relevant actors. The analysis is carried out through a theoretical framework based on frame analysis and social practice-theory. The study offers a
sociologically based understanding of place and shows the importance of
this understanding for attitudes towards the siting of energy infrastructures.
The study includes two empirical cases from north-eastern Gotland,
Sweden: The logistical work around the construction of a large-scale natural
gas pipeline, and a planned, but never realized, siting of a wind power facility.
The study was carried out through interviews, observations and text analysis.
How do different actors combine and weigh different aspects against
each other in their constructed frame? The results show that aspects beyond
the local area are included in the frames and that they include relationships
between different actors as well as change over time. The understanding is
presented through an analysis of four aspects: place-related, place-exceeding,
position and process. Together they capture the multi-dimensionality and
complexity that characterize the siting of controversial facilities. The most
successful framing strategy was “decoupling”, highlighting several different
aspects, but keeping them separate in different ways.
One of the strengths of the study is the inclusion of both strategic
framings made by different actors in order to, for example, implement the
siting of energy facilities or to obstruct it, and framings made by those who
are not an active part of the formal process. This offers a complex picture
going beyond the policy level and shows that there is no single understanding within the “local community”. The thesis thus contributes to an
extended understanding of how controversial facility siting is framed.
Keywords: Energy infrastructure, natural gas, wind power, framing, social
practice, facility siting, place, trust, risk, energy transition, climate change,
environment, national security, Gotland.

Sammanfattning
Energisystemet omstruktureras. Nya energikällor tillkommer och andra
fasas ut samtidigt som efterfrågan på energi kvarstår ur ett globalt perspektiv.
Lokaliseringen av de fysiska strukturer som genererar och distribuerar energi
innebär en högst praktisk påverkan i den fysiska omgivningen liksom i det
sociala landskapet innan, under och efter en etablering, vilket gör det relevant
att undersöka hur nya lokaliseringar av energiinfrastruktur tas emot. Det
övergripande syftet med den här avhandlingen i sociologi är därför att bidra
till en ökad förståelse av lokal hantering av globala energidilemman.
I avhandlingen analyseras hur lokaliseringar av kontroversiella energiprojekt förstås och tolkas av berörda aktörer. Det görs genom ett teoretiskt
ramverk baserat på inramningsteori (frame analysis) och sociala praktiker.
Studien erbjuder en sociologiskt grundad förståelse av plats och förståelsens
betydelse för inställningen till lokaliseringar av energiinfrastruktur.
Avhandlingens empiriska fall utgörs av lokaliseringen av logistiskt arbete
kring byggandet av en storskalig naturgasledning och av en planerad men
inte realiserad etablering av en vindkraftspark till nordöstra Gotland. Dessa
studeras genom intervjuer, observationer och textanalyser.
Studien visar hur olika aktörer kombinerar och väger olika aspekter mot
varandra i sina inramningskonstruktioner. Resultaten visar att även komponenter bortom det lokala ingår i inramningarna och att de inkluderar
relationer mellan olika aktörer liksom förändring över tid. Denna förståelse
presenteras genom en analys av fyra centrala aspekter – platsrelaterade, platsöverskridande, position och process – vilka tillsammans fångar den multidimensionalitet och komplexitet som kännetecknar kontroversiella lokaliseringar. Ett resultat är att den mest framgångsrika inramningsstrategin
visade sig vara att särkoppla olika aspekter, det vill säga att uppmärksamma
flera olika aspekter men på olika sätt hålla dem isär.
En av studiens styrkor är att den inkluderar såväl strategiska inramningar som görs av olika aktörer i syfte att exempelvis få en lokalisering till
stånd eller förhindra densamma, som inramningar som görs av dem som
inte tar aktiv del i den formella lokaliseringsprocessen. Det ger en komplex
bild som sträcker sig bortom policynivån och som visar att det inte finns en
enstämmig förståelse i ”lokalsamhället”. Avhandlingen bidrar därmed till
att bredda förståelsen av inramningar av kontroversiella lokaliseringar.
Nyckelord: Energiinfrastruktur, naturgas, vindkraft, inramningar, sociala
praktiker, lokaliseringar, plats, tillit, risk, energiomställning, klimat, miljö,
säkerhetspolitik, Gotland.
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Förkortningar

EU
GBF
GEAB
GOF
MKB
MHN
MMD
MPD
MÖD
NIMBY
TEN-E
UNCLOS
VGK

Europeiska Unionen
Gotlands botaniska förening
Gotland Energi AB
Gotlands ornitologiska förening
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
Mark- och Miljödomstolen
Miljöprövningsdelegationen
Mark- och Miljööverdomstolen
Not in My Backyard
Trans-European Networks for Energy
United Nations Convention on the Law of the Sea
Värna det gotländska kulturlandskapet
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Del 1

KAPITEL 1

Introduktion

Figur 1.1. Foto taget från ön Asunden mot det gotländska fastlandet och tätorten Slite.
(Foto: Karin Edberg, 2014)

Från punkten där fotot ovan är taget kan en betraktare se ut över havet och
antingen förfasas över fabrikens dominans i landskapet och den eventuellt
farliga rök den släpper ut eller glädjas över den symbol för modernitet den
utgör. Eller så kan hen helt bortse från fabriken för att istället koncentrera
sig på havet och solskenet, den ljumma brisen eller lukten av salt och tång.
Betraktaren kanske skönjer vattentornet till vänster om fabriken och den
något förfallna väderkvarnen strax intill, där vinden i svunna tider användes
som energikälla för att mala säd till mjöl. Eller går tankarna till vad som
finns längre bort inåt land, bortom bebyggelsen?
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Kanske är utsikten så bekant att tankarna går till hur landskapet såg ut
förr, till visioner för framtiden, eller till nästa arbetsdag i fabriken? Möjligen
drömmer sig betraktaren bort från den steniga strand som utgör vattenbrynet i bildens förgrund till den fina sandstrand med glasskiosk, matservering och tennisbana som finns tvärs över vattnet? Måhända vänder hen
blicken mot marken för att filosofera över skylten med texten ”landstigning
förbjuden” framför fötterna. Skylten vittnar om tidigare militär verksamhet
på platsen och påminner kanske om tidigare och nu återigen uppblossande
säkerhetspolitiska konflikter i Östersjöregionen. Eller uppmärksammar betraktaren den karga växtlighet och den kalkstensfossil som skylten vilar på?
Är det en industriell plats betraktaren ser? En plats rik på naturvärden?
En plats för rekreation eller arbete?

1.1. Lokalisering av ett globalt energidilemma
Det finns ofta en dominerande och vedertagen bild av en plats och dess
syfte. Samtidigt existerar flera uppfattningar av platsen parallellt hos olika
betraktare. Också den enskilda betraktelsen kan innehålla ambivalens och
motsägelser. Förståelsen av platsen är nära förknippad med tidigare och
aktuella sociala praktiker, och förändras över tid.
Den här studien intresserar sig för hur lokaliseringar av kontroversiella
anläggningar förstås, eller inramas.1 Utgångspunkten är att såväl lokala komponenter som komponenter bortom det lokala ingår i inramningarna och att
inramningarna inkluderar relationer mellan olika aktörer liksom förändring
över tid. Inramningar förstås här som underliggande strukturer av åsikter,
uppfattningar och förståelser och de förenklingar av en komplex omvärld
som aktörer skapar för att förklara, kategorisera och ta ställning till företeelser
omkring sig (Goffman 1986; Entman 1993; Schön & Rein 1994; Eder 1996;
Benford & Snow 2000; Klintman & Boström 2004; Klintman 2006).
I centrum för studien står lokaliseringar av infrastruktur för distribution
och alstring av energi. Platsförståelse korsas då med en av vår tids största
frågor: Hur ska den ständigt ökande efterfrågan på energi tillgodoses utan
att jordens framtid äventyras? Detta kan kallas för ett ”globalt energidilemma” (Bradshaw 2010). Studien visar på en bredd av olika inramningar
av detta dilemma, sett ur ett perspektiv av infrastrukturlokalisering.

—
1
Inramning är den svenska översättningen av engelskans ”framing” som används i den
här studien. Se kapitel 3 för utförlig beskrivning.
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Den inledande betraktaren är antagligen inte omedveten om debatten
om ökade koldioxidutsläpp och globala klimatförändringar och hur dessa
problem hänger samman med valet av energikällor. Den allmänna, om än
inte oemotsagda, politiska uppfattningen är att energiproduktionen och
energikonsumtionen måste förändras. Det finns en politisk målsättning, i
Sverige och EU men även i många andra länder och inom FN, att reducera
användandet av traditionella fossila och energiintensiva bränslen såsom olja
och kol och istället inkludera mindre koldioxidintensiva energisorter och
förnyelsebar energi i energimixen. Som en följd av viljan att lösa detta globala energidilemma förändras energilandskapet, där viss energiinfrastruktur
tillkommer och annan fasas ut. Den globala och på många sätt platslösa
frågan blir konkret och platsbunden när energianläggningar planeras till en
specifik plats. Och det var just det som hände på platsen som syns på det
inledande fotot (figur 1.1.).
Fotot är taget från ön Asunden i den lilla skärgården utanför tätorten
Slite på nordöstra Gotland (figur 2.1.). Slite ligger i Othems socken.2 Tillsammans med angränsande Boge socken utgör området den geografiska
avgränsningen av den här studien. När det transnationella bolaget Nord
Stream byggde två parallella naturgasledningar3 mellan Ryssland och Tyskland under åren 2010–2012, använde bolaget sig av en hamn och lagerytor i
Slite. Samtidigt ansökte det i sammanhanget lilla bolaget Boge Vindbruk AB
om att få anlägga en vindkraftspark, ”Vindpark Boge”, i de rurala delarna av
Boge socken strax utanför Slite tätort. Inget av detta syns på fotot, förutom
siluetten av en av de kranar som användes av Nord Stream. Naturgasledningen löper längs Östersjöns botten bakom betraktarens rygg. Vindpark
Boge realiserades aldrig.
Naturgas är en fossil energikälla med marginell användning i Sverige
medan vindkraft är förnyelsebar och av stadigt ökande betydelse i den svenska energimixen. Naturgasledningsprojektet var storskaligt och transnationellt medan vindkraftsprojektet var förhållandevis småskaligt. Infrastrukturen för naturgasen är placerad under havsytan vilket gjorde dess visuella
och audiella påverkan minimal sedan projektet var klart. Vindkraftverk
däremot både syns och hörs. Enligt planerna skulle energin som genererades av vindkraftverken ha gått direkt in i det lokala energinätet medan
—
2
”Socken” är, även om det kan upplevas som en ålderdomlig benämning, en högst levande benämning av ett geografiskt område på Gotland, om än inte längre en officiell
administrativ enhet. Det finns 92 socknar på Gotland. Socknar är traditionellt bundna till
en kyrka, dock inte längre till en församling i Svenska Kyrkan (Region Gotland 2016b).
3
Benämns dock för enkelhetens skull ”naturgasledningen” i fortsättningen.
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naturgasledningen inte har någon svensk förgrening. Naturgasledningen
korsar flera nationsgränser och transporterar energi direkt till Europas
västra delar utan att passera de forna sovjetstaterna i östra Europa. Nord
Stream-bolagets ryska majoritetsägande medförde att projektet omgärdades
av en tidvis infekterad säkerhetspolitisk debatt. Vindkraft ses tvärtom ofta
som ett sätt att öka den nationella energisäkerheten. Förnyelsebara energikällor premieras vidare i Sverige som led i de generella politiska målen om
en klimatvänlig och diversifierad energiproduktion. De två lokaliseringsprojekten representerar därför två energikällor med vitt skilda karaktärsdrag och politiska laddningar. Denna studie visar emellertid att det finns
många gemensamma nämnare när det kommer till hur lokaliseringen av
dem inramas. Kombinationen av olikheter och likheter gör det intressant
att behandla båda i samma studie.
Slite som centralort i studiens geografiska undersökningsområde kan på
många vis beskrivas som ett typiskt svenskt brukssamhälle. En fabrik som
framställer cement, liksom de omgivande kalkbrotten som förser den med
råmaterial, sysselsätter en stor del av den fastboende befolkningen direkt
eller indirekt och gör ett märkbart avtryck i landskapet. Den industriella
produktionen är alltjämt hög, men den blir stadigt mindre personalintensiv.
Den omgivande landsbygden har historiskt präglats av skogs- och jordbruk,
men lantbruken blir färre och trenden är att hus som förr beboddes året
runt i större utsträckning brukas som fritidshus. Det finns också en viktig,
om än säsongsbetonad, turistindustri.
Hur skulle vår betraktare ha reagerat på lokaliseringen av naturgasledningen eller vindkraftsparken? Det är rimligt att föreställa sig att inramningen av platsen påverkar reaktionen, men hur kombineras den med förståelsen av energislaget och relaterade politiska och miljörelaterade frågor?
Och hur påverkas inramningen av relationen till andra aktörer som på olika
sätt är berörda av lokaliseringarna? Personen skulle inte bara ha ställts inför
frågan om värdet av den planerade infrastrukturen, utan även inför frågan
om tillförlitligheten hos den organisation som skulle besluta om projektet
och det företag som skulle utföra den. Mellan de mer eller mindre organiserade aktörer som förekommer i processen uppstår makt- och ansvarsrelationer av olika slag. Frågan blir då hur det egna ansvaret inramas i relation till andra aktörer i processen? Relationen mellan dessa aspekter är vad
den här studien avser att avhandla.
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1.1.1. Två kontroversiella lokaliseringsfall
Lokaliseringar av kontroversiella anläggningar och verksamheter innebär
ofta konflikter, mellan projektörer och dem som bor och verkar i området
dit verksamheten planeras, mellan boende med olika intressen, mellan
boende och myndigheter av olika slag, eller mellan projektörer och myndigheter, för att bara nämna några. Lokaliseringarna kan framstå som oproblematiska på ett plan, men skapa konflikter på ett annat. De kan exempelvis
skapa rabalder i den politiska sfären men te sig okomplicerade på platsen dit
de är tänkta att förläggas eller tvärtom. Gemensamt för många av dem är
dock att de kontroverser de skapar är ”immune to resolution by appeal to
the facts” (Schön & Rein 1994:4). Till skillnad från meningsskiljaktigheter
som potentiellt kan lösas genom att ta reda på vad något kostar eller
liknande, går lokaliseringskonflikter ofta djupare och handlar om förståelser
av olika slag som kolliderar. Anledningen till att det finns konflikter kring
lokaliseringar är att olika människor uppfattar olika fördelar och nackdelar
med dem – för sig själva, platsen dit de planeras eller för världen i stort.
Med andra ord: olika aktörer anser inte att samma ”fakta” är relevanta, och
de tolkar olika faktas betydelse på skilda sätt (Schön & Rein 1994:5). Ett
exempel är kontroverser kring vindkraftverk: är det hur många fåglar som
dödas, antal kilowatt förnyelsebar energi som utvinns, eller fastigheters
eventuella värdeminskning som är viktigast? Även om en lokaliseringsprocess får ett avslut i så måtto att anläggningen realiseras eller inte, finns
de olika uppfattningarna kvar. Konflikter som dessa är således svårlösta (jfr
Schön & Rein 1994; Lewicki, Gray & Elliott 2003).
Inramningsteori utgör stommen i den här studiens analysram. Inramningarna består av olika aspekter av platsen, projekten, processerna och
relationen mellan berörda aktörer, aspekter som kan förstärka varandra
eller utgöra kontraster. Inramningarna ges sin form och sitt innehåll genom
att aspekterna kombineras på olika sätt – kopplas isär eller samman, exkluderas eller inkluderas. De inramningar som lokala aktörer formulerar om
lokaliseringar av energiinfrastruktur betraktas i studien som uttryck för de
sociala praktiker som förekommer på platsen. Analysramen kompletteras
därför med teorier om sociala praktiker.
Sociala praktiker förstås här som fysiska och mentala handlingar, de
redskap som de inkluderar och den bakgrundskunskap som krävs för att
utföra dem (Schatzki 1996; Reckwitz 2002; Shove, Pantzar & Watson 2012).
Handlingarna är inbäddade i det vardagliga livet och skapas i interaktion
med andra och utifrån den egna historien. Ett fritidshus kan illustrera det
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förhållandet. De handlingar som utförs, inte bara i huset och trädgården
utan även i det omgivande landskapet, präglas av att man vistas där i fritidssyfte, något som inkluderar rekreation, vila och umgänge. Däremot finns
inte i samma utsträckning ett behov att tjäna sitt levebröd eller ha goda
kommunikationer för att kunna ta sig till ett arbete någon annanstans,
vilket brukar vara fallet om huset bebos permanent. Ägaren till ett fritidshus
har tillräckliga ekonomiska resurser för att ha både ett permanent boende
och ett fritidsboende. Platsen besöks under kortare perioder, ofta med
tyngdpunkt på sommarmånaderna, vilket innebär speciella behov och
önskemål om komfort. De praktiker som utförs präglar förståelsen av platsen, vad som är passande och naturligt där och hur platsen bör utvecklas.
Praktikerna påverkar även relationen till andra som uppehåller sig på
platsen. I sin tur påverkar praktikerna inställningen till förändringar av
platsen såsom lokaliseringar av energiinfrastrukturer. Med andra ord svarar
aktörerna på företeelser såsom kontroversiella lokaliseringar utifrån sina
sociala praktiker (jfr Macnaghten & Urry 1998:2).
Som en del av de sociala praktikerna ryms och existerar en mängd
perspektiv som påverkar inramningarna, bland annat tids- (temporärt-permanent, lång-kort tidshorisont) och rumsdimensioner (lokalt-globalt), sinnliga upplevelser (synligt-osynligt, ljud, lukt), upplevelser av risk och tillit samt
möjlighet att påverka. Vad som upplevs kunna påverka landskapet har färgats
av både aktörens relation till platsen och av vilka syften etableringen uppfattas komma tjäna, för den enskilde men också för det som ses som ortens
och det globalas välbefinnande. Den globala dimensionen innebär att aktörer även inramar lokaliseringar utifrån sin förståelse av energislag, teknik
och klimat-, miljö-, och geopolitiska implikationer av projekten.

1.2. Syfte och frågeställningar
Parallellt med politiska mål om energiomställningar och minskade koldioxidutsläpp utvecklas alternativa energiformer och ny infrastruktur. Samtidigt fortsätter användningen av sedan tidigare kända och använda energikällor, där dock nya anläggningar tas i bruk. Lokaliseringen av anläggningar
för energi påverkar lokala miljöer och sker därför på platser som redan
tillskrivits värden och användningsområden av omgivande aktörer. Mot
denna bakgrund är avhandlingens övergripande syfte att bidra till en ökad
förståelse av lokal hantering av globala energidilemman. Mer specifikt är
syftet att undersöka vilka inramningar som lokala aktörer ger uttryck för när
en av det samtida samhällets största globala utmaningar – hur energi ska
30

1. INTRODUKTION

framställas och distribueras i skuggan av klimatförändringar och geopolitiska
överväganden – blir lokala angelägenheter genom att specifika energiprojekt
lokaliseras till en avgränsad plats.
Analysen utgår ifrån begreppet ”inramningar” i relation till lokalisering
av energiinfrastruktur. Utgångspunkten är att inramningar påverkas av sociala praktiker. Det inbegriper relationen till platsen och aspekter bortom det
lokala. Det handlar om politiska, miljö- och energirelaterade aspekter samt
förståelsen av de aktörer som på olika sätt antas kunna påverka processen.
Avhandlingens teoretiska fokus ligger därmed på att med utgångspunkt i
tidigare forskning och samhällsvetenskaplig teori utveckla ett teoretiskt
ramverk för att förstå de komplexa relationer som kännetecknar lokalisering av energiinfrastruktur. Med andra ord, på vilket sätt kan begreppen
inramning och sociala praktiker bidra till en större förståelse för olika
reaktioner på lokalisering av energiinfrastruktur?
Det empiriska materialet består av intervjuer med fast- och fritidsboende, företagare och föreningsrepresentanter i de båda socknarna Othem och
Boge, med gotländska politiker och tjänstepersoner, med intresseorganisationer som yttrat sig under lokaliseringsprocesserna samt med företrädare
för de projekterande bolagen. Vidare analyseras observationer genomförda
på medborgarmöten i de berörda områdena. Analysen bygger även på
dokument från energibolagen, myndigheter och remissinstanser.
För att uppnå syftet har ett antal frågeställningar formulerats. Den första
lyder: Vilka olika inramningar uttrycks vid lokaliseringen av de två energiinfrastrukturprojekten till nordöstra Gotland, den ena planerad, den andra
realiserad? Här undersöks vad som lyfts fram respektive tonas ned i de olika
inramningarna, och varför. Speciellt ställs frågor kring förståelsen av lokala
respektive globala aspekter av lokaliseringen och med vilka sociala praktiker
inramningarna kan förknippas, samt kring hur olika aktörer förstår sin egen
och andra aktörers roll i processen. Frågeställningen har därför underfrågorna: Hur kombineras platsrelaterade och platsöverskridande aspekter i
inramningarna? Samt: På vilket sätt har förståelsen av den egna rollen, i relation till andra aktörers roll, betydelse för inramningen?
Den andra frågan gäller de studerade fallen i relation till varandra och
lyder: Vilka skillnader och likheter framträder vid en jämförelse mellan inramningarna av de två fallen, och varför?
Avhandlingen intresserar sig även för utvecklingen över tid, vilket resulterar i en tredje frågeställning. Den lyder: Hur förändras inramningarna
under lokaliseringsprocessernas gång?
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Frågorna genomsyrar hela avhandlingen, men är olika framträdande i
olika delar. Exempelvis ägnas analysen av utvecklingen över tid mest uppmärksamhet i kapitel 8. Vidare utvecklas jämförelsen mellan fallen främst i
studiens avslutande kapitel även om jämförelser görs kontinuerligt. Det
teoretiska ramverket behandlas till största del i kapitel 3 där det presenteras,
men det appliceras i kapitel 5 till 8 och utvärderas mer explicit i relation till
de empiriska fallen i avhandlingens sista kapitel.

1.3. Disposition
Avhandlingen är uppdelad i tre delar. Tillsammans med det här inledande
kapitlet och det efterföljande kapitlet om avgränsningar utgör teori- och
metodkapitlen avhandlingens iscensättande första del. I kapitel 2 görs en
utvecklad presentation av området för lokaliseringarna av energiinfrastrukturerna liksom av de infrastrukturprojekt som utgör avhandlingens empiriska fall. Därtill mejslas avhandlingens bidrag fram i samspel med tidigare
forskning. I kapitel 3 redogörs för det teoretiska ramverk som använts i studien och som utgör avhandlingens fundament. Tyngdpunkten ligger på inramning i relation till sociala praktiker. Vidare introduceras andra begrepp
och teorier som är relevanta för studien, såsom plats, förändring, tillit och
makt liksom relationen mellan lokalt och globalt. Kapitel 4 ägnas åt metodologiska överväganden och tillvägagångssätt.
Därefter följer fyra empiriska kapitel, kapitel 5–8. I det femte kapitlet står
platsrelaterade aspekter av inramningarna i centrum. Här analyseras hur
aktörer som förespråkar respektive motsätter sig lokaliseringsplanerna inramar lokaliseringarna utifrån sina förståelser av platsen och vad som upplevs som ”naturligt” och ”passande” där. Det sjätte kapitlet ägnas åt vad som
benämns som platsöverskridande aspekter av inramningarna, vilket innefattar miljö-, energi- och säkerhetspolitiskt relaterade perspektiv på lokaliseringen. I kapitel 7 är aspekter som samlats under benämningen ”position” i fokus. Kapitlet analyserar hur de berörda aktörerna inramar sin egen
roll i förhållande till andra aktörers roll, vilket inbegriper tillit, ansvar samt
möjligheter och vilja att påverka. Inramningar av ”de andra” tas också upp.
I det sista empiriska kapitlet, kapitel 8, analyseras aspekter av inramningarna relaterade till de processer som energiinfrastrukturprojekten genomgick – från lanseringen av projekten till godkännande eller avslag. Dels
analyseras olika inramningar av den formella processen, dels hur inramningarna förändras över tid.
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Det sker en progression i övergången mellan varje empiriskt kapitel, där
en aspekt i taget adderas (figur 1.2.). Progressionen leder fram till den sista
och avslutande delen av avhandlingen, kapitel 9. Här förs analysen ett steg
längre genom att platsrelaterade, platsöverskridande, position- och processaspekter sammanförs. Vidare diskuteras hur och varför dessa aspekter kombineras på olika sätt i inramningarna.

Figur 1.2. Kapitelöversikt. Kapitel 1-4 utgör avhandlingens överbyggnad och iscensättande första del. Kapitel 5-8 innehåller empiriskt baserade analyser som bygger på avhandlingens fyra centrala aspekter: platsrelaterade, platsöverskridande, position samt
process. Dessa leder fram till avslutande kapitel 9 där resultat och slutsatser presenteras.
(Illustration: Stig Söderlind, 2018)
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KAPITEL 2

Tidigare forskning och empirisk kontext

I det här kapitlet beskrivs lokaliseringsfallens kontextuella avgränsningar
mot andra studier, liksom geografiskt och empiriskt. Först presenteras utvalda delar av tidigare forskning som på olika sätt berör avhandlingens intresseområden. Därefter presenteras det område på nordöstra Gotland som utgör
studiens geografiska fokus. Detta följs sedan av en fallbeskrivning – först av
en allmän bakgrund till de båda energiinfrastrukturprojekten och sedan en
beskrivning av processerna från idé till realisering respektive avslag.

2.1. Lokalisering av energiinfrastruktur i tidigare forskning
Avhandlingens utgångspunkt är att en komplex väv av förståelse och värderingar av energislag, teknik, organisation och plats samt de sociala praktiker
som förekommer i anslutning till dessa, har ett avgörande inflytande på aktörernas inramning av lokaliseringar av energianläggningar. För att undersöka
detta vidare och besvara studiens frågeställningar kommer jag i det följande
att presentera tidigare forskning kring hur människor förhåller sig till
globala energidilemman och lokalisering av infrastrukturprojekt.
Ambitionen är att studien, genom att undersöka aktörernas inramning,
ska visa en mer ”högupplöst” bild av sambandet mellan landskapsförståelse
och lokalisering av energiinfrastruktur; en bild där hänsyn tas också till frågor
som ligger bortom de lokala. Ambitionen är också att diskutera den ofta endimensionella beskrivningen av en plats, dess invånare och dess användningsområde i studier där stereotypa och förenklade beskrivningar görs utan
att diskutera den mångfald som oftast ryms inom en och samma plats (jfr
Shields 1991). Det är i platsförståelsen kapitlet tar sin utgångspunkt:

2.1.1. Platsförståelse och lokal identitet
Bland mer djupgående sociokulturella orsaker till hur en lokalisering förstås
är människors relation till en plats central. Kortfattat förstås plats i denna
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avhandling som en geografisk punkt som getts mening och går att avgränsa
i relation till andra platser, men begreppet kommer att problematiseras i
relation till rum och tid i nästkommande kapitel. Här räcker det att notera
att platsen är viktig då reaktioner på lokaliseringar är nära knutna till lokala
karakteristika och lokal identitet (Boholm 2000; Boholm & Löfstedt 2004).
Tidigare forskning diskuterar till exempel hur hot mot specifika landskap
ofta uppfattas som hot mot den egna identiteten (Duncan & Duncan
2004:29), och att det kan upplevas som jobbigt att sammankopplas med ett
”kontaminerat” område. Sammankopplingen blir stigmatiserande (Boholm
& Löfstedt 2004:xix. För en utvidgad diskussion om lokal identitet och landskap, se t.ex. Bender 1993; Sjölander-Lindqvist 2004).
Mycket av den tidigare forskningen beskriver platsidentiteter i förhållandevis endimensionella och statiska termer. Exempelvis hävdas (van der
Horst 2007) att aktörer i industriella landskap tenderar att vara mer positivt
inställda till ny industriell infrastruktur, eller att aktörers uppfattning påverkas av vilken typ av landskap som energiinfrastrukturen är tänkt att placeras
i (Wolsink 2007a), men däremot tar man inte upp att olika aktörer kan
uppleva en och samma plats på olika sätt (vilket dock t.ex. Devine-Wright
2005:128 noterar). Andra studier visar på en mer mångfacetterad bild, däribland Desbiens (2004, 2013) som noterar att olika naturförståelser dominerar bland olika aktörer, i olika tider och i olika rumsliga kontexter, och att
förståelserna kan motsäga varandra. Genom att beskriva hur byggandet av
vattenkraftsanläggningar i Quebec påverkat relationen mellan olika delar av
befolkningen, deras syn på naturen, naturresurshantering, och lokala politiska reaktioner argumenterar Desbiens för att aktörer kan förstå natur både
som resurs, miljö och som något med ekonomisk potential (se även Macnaghten & Urry 1998 för en utvidgad diskussion om naturer i plural).
I avhandlingen tar jag fasta på platsens pluralitet. Med det menar jag att
platser skapas av människor utifrån deras preferenser, erfarenheter och
behov, vilket innebär att en specifik plats kan betyda olika saker för olika
individer och grupper (jfr Bender 1993, se även t.ex. Urry 1990; Lidskog
1994; Dalby & Mackenzie 1997; Ellis et al. 2009b). Sinnena spelar en viktig
roll för hur sociala praktiker uppstår och reproduceras (Macnaghten och
Urry 1998). Tidigare forskning som refererar till vilken betydelse ett visst
energislag har på den sinnliga upplevelsen av platsen där den ska lokaliseras
är relevant (Soneryd 2004; Devine-Wright 2005; Würstenhagen, Wolsink &
Bürer 2007; Devine-Wright & Devine-Wright 2009). Waldo (2012) skriver
bland annat att ett av de huvudsakliga skälen till att folk ställer sig negativa
till vindkraftsetablering är att de tycker att den förfular landskapet.
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I de fall då ett synsätt kommit att dominera är det ofta en följd av
konflikter och andra sociala förhandlingar (Massey 1991). Utöver den förhärskande lokala identiteten finns även tystade alternativ, eller ”kontranarrativ” (Dalby & Mackenzie 1997). Vidare menar Dalby och Mackenzie
(1997:100) att ”community may be better understood as a political and
social process rather than a taken-for-granted social geographic entity”. De
menar alltså att lokalsamhällen inte är förutbestämda statiska entiteter, utan
att de förändras över tid till följd av händelser som på olika sätt påverkar
platsen, såsom till exempel en lokalisering av storskalig infrastruktur. Lokal
identitet skapas därmed delvis genom konflikter kring projekt som har sitt
politiska ursprung på nationell och global nivå eller i historien (Dalby &
Mackenzie 1997). Denna mer komplexa förståelse av platsen och dess invånare tar jag fasta på i avhandlingen.
”Allmänhetens åsikter” beskrivs alltså ibland för enkelspårigt i studier
om lokalisering av energiinfrastruktur. Devine-Wright (2005:136) menar att
forskningen misslyckats med att ”take account of the role social identities,
social representations and social networks can play in creating heterogeneous attitudes to renewable energy developments” (se även Urry 1990).
Etableringen av ny infrastruktur kan både upplevas som ett hot mot och en
bekräftelse av landskapets nuvarande konstitution och den kulturella betydelsen av en plats eftersom aktörers vardagliga levnadskontexter är olika.
Den endimensionella synen på platsen och dess aktörer beror också på
metod; om undersökningarna gjorts på aggregerad nivå (som t.ex. Wolsink
2007a,b), är det svårare att fånga olika förståelser bland lokala aktörer.
Lokalsamhället presenteras ofta som en röst. Detta väcker frågor om vems
tolkning av platsen och konflikten som blir gällande (jfr Lidskog 1994:40,
60). Studier med det lokala som utgångspunkt kan istället ha den svagheten
att beslut och påverkan från nationell och övernationell nivå inte uppmärksammas. För att övervinna sådana svårigheter förespråkar Haggett och Toke
(2006) ett angreppssätt där många olika metoder används så att kvantitativa
data på en aggregerad nivå och kvalitativa intervjuer med lokala aktörer
kombineras. Min studie är genomgående kvalitativ, och grundas på en
kombination av intervjuer, observationer och skriftliga källor. Vidare inbegrips flera olika aktörsgrupper, med olika relation till platsen och energiprojekten. I metodavsnittet kommer jag att diskutera fördelar och nackdelar
med detta angreppssätt. Det faktum att studien jämför två olika fall i samma
geografiska område bidrar dock till att ge en mångsidig syn på platsen.
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2.1.2. Acceptans, tillit och påverkan
En aspekt av hur lokaliseringen tas emot i lokalsamhället är frågan om
acceptans, även om ett alltför ensidigt fokus på att uppnå acceptans kan
reducera samhällsvetenskapens roll till att okritiskt bli rådgivande i lokaliseringsfrågor (Aitken 2010; Solomon, Andrén & Strandberg 2010). I avhandlingen intresserar jag mig för lokala aktörers inramning av lokaliseringen snarare än planeringsprocessens utformning. Jag vill därmed bidra
till en ökad förståelse av mer djupgående sociokulturella orsaker till vad
lokaliseringskonflikter består av. Avhandlingen vill belysa mer svårfångade
bakomliggande faktorer som landskapsförståelse och sociala praktiker och
den roll dessa spelar. Forskning som behandlar under vilka omständigheter
lokaliseringar kan nå bred acceptans bland berörda intressenter är däremot
relevant för studien då acceptans, och därigenom upplevelsen av tillit, risk,
makt och rättvisa, ingår i de sociala praktiker som definierar aktörers inramningar. Detta återkommer jag till i teorikapitlet.
Delar av den tidigare forskningen betonar att lokala aktörers tillit till
myndigheter och exploatörer är avgörande för att skapa acceptans (Kunreuther, Slovic & MacGregor 1996; Baxter, Eyles & Elliott 1999; Hedberg
2000; Khan 2004b; Jobert, Laborgne & Mimler 2007). Exempelvis menar
Baxter, Eyles och Elliott (1999:503) att om allmänheten saknar tillit till
företaget som har hand om anläggningen/projektet känner de också större
oro för att det ska ske olyckor eller att anläggningen ska medföra andra
risker. Kopplad till tillit är även exploatörernas lokala förankring. Exempelvis påvisar Jobert, Laborgne och Mimler (2007) i sin studie om vindkraftsetablering i Tyskland och Frankrike vikten av att lokala aktörer integreras
genom anställningar i projektet. Detta har relevans i den aktuella studien,
då Nord Stream genom underentreprenörer anställde lokal arbetskraft och
anlitade lokala leverantörer i Slite. Även Boge Vindbruk har lokal koppling
då en av ägarna äger mark i området och en annan har tidigare erfarenhet
av vindkraft på Gotland.
Ytterligare en omständighet som tidigare forskning lyft fram som betydelsefull för att ett projekt ska vinna acceptans är att berörda intressenter
upplever att de har möjlighet att delta i och påverka beslut (Kunreuther,
Slovic & MacGregor 1996; Baxter, Eyles & Elliott 1999; Khan 2003; Soneryd
2002, 2004; Gross 2007; Wolsink 2007a; Klintman & Waldo 2008; Gradén
2011). Också här finns en koppling till tillit. Att visa en annan aktör tillit
innebär, enligt Earle och Cvetkovich (1999), en överlåtelse av makt och
kontroll. Maktöverlämnande kan i sin tur antas leda till att uppfattningen
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att behovet av att man själv deltar minskar. Tillit är alltså förknippad med
ansvar och makt, då lokala aktörer kan uppleva en maktlöshet i relation till
processer som pågår långt ifrån dem – geografiskt och/eller hierarkiskt
(Cvetkovich & Löfstedt 1999). Andra sidan av myntet, vilket aktualiseras i
den här studien, är att den upplevda maktlösheten – på gott och ont – leder
till att människor känner sig befriade från ansvar.
Tidigare forskning har lyft fram vikten av att processen upplevs gå
korrekt till för att infrastrukturetableringar ska vinna acceptans (Baxter,
Eyles & Elliott 1999; Gross 2007; Ellis et al. 2009b). I en australiensk studie
om vindkraftsacceptans visar exempelvis Gross (2007) att upplevelsen av
rättvisa påverkar huruvida människor anser processen legitim (se även t.ex.
Kunreuther, Slovic & MacGregor 1996). Gross problematiserar även påståendet att aktörers direkta och indirekta ekonomiska fördelar dominerar
över andra konsekvenser när det gäller acceptans (se även t.ex. Krohn &
Damborg 1998; Ellis et al. 2009) och hävdar att procedur-rättvisa (det vill
säga upplevelsen att processen gått rätt till) är lika viktigt som distributiv
rättvisa (att projektets utfall, både risker och fördelar, fördelats lika). Detta
ligger i linje med ”energy justice”, en relativt ny forskningsgren inom
samhällsvetenskaplig energiforskning som följer i fotspåren av ”environmental justice” (se t.ex. Harvey 1996; Kurtz 2003; Agyeman & Evans 2004;
Walker 2011). Energy justice tar upp den etiska dimensionen av energi med
fokus på fördelning, procedurer och erkännande (se t.ex. Walker 2009;
Heffron & MacCauley 2014; Sovacool & Dworkin 2015; Batel & DevineWright 2016). Här hävdas alltså att inte bara processen utan även fördelning och erkännande av risker och möjligheter är viktiga. Heffron &
MacCauley (2014:437) argumenterar för att:
[E]nergy policy needs to address ‘‘the unequal distribution of ills’’ from
decisions on infrastructure siting (e.g. wind farms, nuclear waste facilities,
etc.), subsidies (e.g. renewables, nuclear energy), pricing (e.g. fuel poverty)
and consumption indicators (e.g. smart meters) within the context of global
and local pressures.

Maktförhållanden mellan aktörer men även mellan olika platser är framträdande i lokaliseringsfall. Därmed aktualiseras frågor om rättvisa. I sin
studie om vindkraftsacceptans menar Nadaï (2007) att acceptansen påverkas av huruvida etableringen utgår från den lokala nivån, vad han kallar
”lokalisering”, eller genomförs genom ”planering”, som tenderar att vara
mer hierarkiskt uppbyggd. Fördelen för den som vill etablera ny infrastruk39
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tur med toppstyrd rationell planering är att processen förenklas och går
snabbare, medan nackdelen är att de komplexa lokala förhållandena inte
beaktas vilket kan leda till missnöje.4 Även om dylika processer har utvecklats till att bli mer kommunikativa och inkluderande fungerar det inte alltid
i praktiken (Nadaï 2007:2716; jfr även Wolsink 2007b).
Acceptans bland berörda aktörer är ett måste för att lokaliseringen ska
kunna kallas ”lyckad”, i betydelsen välkomnad av majoriteten aktörer.
Acceptans är dock inte tillräckligt då också tekniska, miljömässiga och
juridiska krav måste vara tillgodosedda (se även t.ex. Lidskog 1994; Jobert,
Laborgne & Mimler 2007; Ellis et al. 2009). Att man måste ta hänsyn också
till sådant visar hur komplexa etableringar är. Det är även viktigt att ta
hänsyn till aspekter bortom det lokala, vilket resten av avsnitt 2.1. kommer
att handla om.

2.1.3. Risk i det moderna samhället
Besläktat med acceptans, tillit och påverkan är riskuppfattningen av anläggningar. Risk förstås här som möjligheten att något oönskat ska inträffa. Det
innebär att riskerna och dess motsatser ses som sociala konstruktioner av
vilka konsekvenser en händelse kan ha (se t.ex. Slovic 1987; Kasperson et al.
1988; Lidskog 1994; Green 1997; Beck 1998: Tierney 1999; Cohen M.J. 2000;
Boholm & Löfstedt 2004; Hannigan 2006; Alm 2006; Wall 2010; Löfmarck
2014). Risk förstås därmed olika beroende på människors praktiker, kunskaper, erfarenheter, positioner och tillit till andra (jfr Douglas 1992; Sjölander-Lindqvist 2004; Bradbury 2009; Löfstedt & Boholm 2009).
Hur riskerna upplevs är en viktig komponent för att förstå varför anläggningar av komplex teknisk natur välkomnas eller inte. Det gäller även för
min studie, även om riskbegreppet inte är så framträdande i det teoretiska
ramverket. Riskstudier av lokaliseringar gäller ofta kärnkraft och inte minst
slutförvaringen av dess avfall (se t.ex. Slovic 1987; Kunreuther, Slovic &
MacGregor 1996; Lidskog 1998; Hedberg 2000; Soneryd & Lidskog 2006;
Sundqvist & Elam 2009, Solomon, Andrén & Strandberg 2010). Annan besläktad forskning rör exempelvis risk i relation till olje- och gasproduktion,
samt expert vs. lekmannaförståelser av risk (Wright, Pearman, & Yardley
2000). Den forskningstradition som följer Becks (1992, 1995) teorier om
risk och modernitet menar att risker, och då inte minst miljörisker, idag kan
karaktäriseras som diffusa och svåra att uppfatta med sinnena. Att risker till
stor del blivit vaga och ofta saknar nationella gränser menar Beck är ett
—
4
Se Lidskog 1994:22ff för definitioner av lokalisering och planering.
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utslag av det han kallar risksamhället. Rikedom och risker skapas till stor del
parallellt i det moderna samhället, och utvecklingen där miljöföroreningar
och förstörelse går från att vara synliga till ofta inte ens märkbara gör det
mer komplicerat att idag spåra och identifiera risker i tid och rum. Klimathotet är ett tydligt exempel.
Min utgångspunkt, vilken kommer att utvecklas i nästkommande kapitel, är att de vaga riskerna, som är svåra att fästa i tid och rum, existerar
parallellt med märkbara risker och plats- och tidsbundna risker (jfr Hannigan 2006:23). Riskerna materialiseras och konkretiseras i det moderna
samhället då de i den faktiska lokaliseringen av energiinfrastruktur binds till
en plats. Lidskog (1994:15) skriver att etableringen av, som i hans fall, anläggningar för farligt eller radioaktivt avfall är en social representation av de
risker, osäkerheter och komplexiteter som det moderna samhället för med
sig och därför kan ses som en ”spatial koncentration av risk”.

2.1.4. Olika nivåer av lokalisering
Det finns mycket forskning som analyserar energi ur geopolitisk synvinkel,
exempelvis Bajarûnas (2000); Stern (2002); Ürge-Vorsatz, Miladinova &
Paizs (2006); Hadfield (2008); Karm (2008); Campaner & Gubaidullin
(2009); Ericson (2009); Klare (2009); Noël (2009); Spruds & Rostoks (2009);
Bouzarovski (2010); Bradshaw (2010,2012); Neuman (2010) och Yergin
(2011). Den forskningen utgår från ett internationellt perspektiv med fokus
på energisäkerhet, internationella relationer och energipolicys samt (o)beroende (i den listade litteraturen främst mellan EU och Ryssland). Energisäkerhet är en viktig fråga för nationalstaten, men då energi till stor del köps
och säljs på en internationell marknad är frågan om energisäkerhet tätt
sammanknuten med politiskt beroende. Ericson (2009) menar att Europas
beroende av import av naturgas är ett exempel på en situation där politiska
beslut avgör om det är fråga om ett ömsesidigt eller ensidigt beroende.
Även om många forskare framfört teorier om den globala världen bortom modernism och starka stater (Beck 1992, 1994, 2009; Giddens 1991,
1996, 2011; Harvey 1990; Bauman 1998; 2000; Castells 1999; Urry 2014b för
att nämna några) menar andra att nationalstaten fortfarande är en viktig
aktör i energi- och miljörelaterade frågor (t.ex. Eckersley 2004; Meadowcroft 2005). Statens betydelse avspeglas i avhandlingen, inte minst då lokala
aktörers handlingar och inramningar skapas i skuggan av och i relation till
det som beslutats på såväl nationell som transnationell nivå. Avhandlingen
utgår dock ifrån det lokala perspektivet. Istället för att analysera nationalstaters relation till varandra som nyss nämnda forskning gör, studerar jag
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snarare lokala aktörers relationer och praktiker samt deras förståelse av de
geopolitiska relationerna.
Ett typiskt lokaliseringsfall kan definieras som etableringen av ett storskaligt projekt med högt internationellt och regionalt intresse i en specifik
geografisk omgivning som har potential att föra med sig både negativa och
positiva konsekvenser (Boholm 2000:3) Lokaliseringskonflikter kan därför
förstås som uppgörelser mellan olika nationella prioriteringar och policys
med olika fokus, som hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt, resursanvändning och så vidare, som tillämpas lokalt (Owens 2004; Lidskog 2005). Det
finns rikligt med forskning som tar upp dimensioner av lokaliseringskonflikter bortom det lokala (t.ex. Dalby & Mackenzie 1997; Bickerstaff &
Agyeman 2009; Bouzarovski 2010; Mels 2014; Batel & Devine-Wright
2016). Beslut om konkreta energianläggningar är exempelvis direkt påverkade av energipolitiska beslut som fattas på nationell och internationell nivå
(Wolsink 2007b; Gradén 2011; Ifflander & Soneryd 2014).
Forskningslitteratur om ”governance” visar att styrning och policyprocesser sker på flera olika nivåer, där den transnationella nivån blir alltmer
framträdande och påverkar nationellt och lokalt beslutsfattande, inte minst i
miljöfrågor (Ifflander & Soneryd 2014). På temat vindkraft skriver Ellis med
flera (2009b:528) exempelvis att ”the social acceptability of wind farms is
inextricably linked to values, world views and the way localities are related
to the wider global environment” (se även Mels 2014).
Det sker emellertid inte bara en påverkan uppifrån och ner. Batel och
Devine-Wright (2016:6) menar att lokaliseringar av energiinfrastruktur
även har påverkan på nationell och global nivå, samt för andra platser och
över tid (se även Gieryn 2000; Bickerstaff och Agyeman 2009). Exempelvis
hävdar lokala aktörer ofta att lokaliseringen är orättvis då energin inte kommer dem till del samtidigt som de får stå ut med obehaget som infrastrukturen för med sig (Devine-Wright & Devine-Wright 2009; Batel & DevineWright 2016). Jag menar också, i likhet med Pedersen och Johansson
(2012:312), att det behövs fler studier som jämför förståelsen för lokaliseringar med olika karaktärsdrag i samma geografiska område. Fördelen
med det tillvägagångssättet är att det ger förståelse för hur kombinationen
av aspekter samverkar i förståelsen av komplexa fenomen såsom lokaliseringar av energiinfrastrukturer.

2.1.5. Allmänna inställningar och specifika lokaliseringar
En av de parametrar som skiljer mina fall åt är att de representerar olika
typer av energiformer. Den ena är politiskt accepterad och uppmuntrad på
42

2. TIDIGARE FORSKNING

bred front då den är förnyelsebar (vindkraft), medan den andra är mer
omdiskuterad då den är ett fossilt bränsle och dessutom har en säkerhetspolitisk vinkel (naturgas). Därför är en diskussion som grundar sig på
energislagets politiska natur nödvändig. En liknande ingång har Pedersen
och Johansson (2012), som i sin studie jämför två energirelaterade fall, en
mindre vindkraftspark och en urangruva, i den svenska inlandsbyn Dalfors.
I Pedersen och Johanssons studie motsatte sig de närboende urangruvan
medan vindkraftverken välkomnades, och reaktionerna var i linje med de
tillfrågades uppfattning om vindkraft respektive kärnkraft.
Tidigare forskning visar att en politisk uppfattning av det specifika
energislagets (vind, gas, kärnkraft, kol, olja, vattenkraft, sol) fördelar och
nackdelar också påverkar förståelsen av lokaliseringen (Krohn & Damborg
1999; Hedberg 2000, 2013; Khan 2004a; Wizelius 2007; Ericson 2009; Chevalier 2009; Ellis et al. 2009; Pedersen & Johansson 2012). Krohn och Damborg (1999); Hedberg (2000, 2013); Khan (2004a) och Devine-Wright
(2005) menar att tilltron bland allmänheten till förnyelsebara energikällor är
större och att sådana åtnjuter starkare stöd än fossilt bränsle. Ellis med flera
(2009) skriver exempelvis att vindkraft skiljer sig från lokaliseringen av
andra anläggningar just på grund av den energi som produceras (se även
Pedersen & Johansson 2012). Behovet av en energiomställning kan användas som argument för att förespråka eller kritisera lokaliseringar av olika
energiinfrastrukturer, vilket vi kommer se exempel på i den här studien.
Exempelvis ”måste” lokalt motstånd mot lokaliseringen av anläggningar
med förnyelsebar energi hantera uppfattningen om energiformens klimatrelaterade överlägsenhet då de annars kan utmålas inte bara som motståndare till lokaliseringen utan till miljö i stort. För dem som förespråkar
lokaliseringen av projekt som bygger på fossilt bränsle uppstår en jämförbar
situation. Klimatförändringar och energisäkerhet bidrar därför med en
viktig dimension i debatten.
Samtidigt uppmärksammar tidigare forskning (Bell, Gray & Haggett
2005; Wolsink 2007a; Wüstenhagen, Wolsink & Bürer 2007) att det finns en
klyfta mellan människors attityder och beteende gällande lokaliseringen av
energiinfrastrukturer. Eller med andra ord, att människor har en åsikt om
energiformen som inte alltid stämmer överens med deras reaktion på en
specifik etablering. Wolsink (2007a) skriver exempelvis att det finns en
skillnad mellan reaktionerna på vindkraft och vindkraftverk. Det, menar
han, förklarar varför lokaliseringar av vindkraftverk ofta möter protester
även om många uttrycker stöd för vindkraft i opinionsmätningar. Olika sätt
att förklara vad denna klyfta beror på har presenterats. NIMBY (Not in my
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backyard) var länge en dominerande förklaring. NIMBY innebär att lokalbefolkningen motsätter sig en planerad verksamhet på grund av sin oro för
att drabbas av obehag och bortser eventuella fördelar för samhället i stort
(se t.ex. Wolsink 1994, 1996, 2000, 2007a,b; Devine-Wright 2005, 2009; van
der Horst 2007; Devine-Wright & Howes 2010).
Många forskare tar idag avstånd från NIMBY-begreppet då det anses
vara ett för förenklat och normativt sätt att beskriva en så komplex fråga
som konflikter kring lokalisering (Krohn & Damborg 1999; Boholm 2000;
Wolsink 2000; Boholm & Löfstedt 2004; Owens & Driffill 2008).5 Anledningar till ifrågasättandet är exempelvis att det förutsätter att lokalsamhället
är statiskt och att det har en på förhand given attityd gentemot etableringen
(Lidskog 1994). Wolsink (1994) menar att NIMBY är ett överanvänt begrepp då det ofta beskriver lokalbefolkningens motstånd mot planerade
anläggningar felaktigt. Det är vanligtvis bara en mindre del av motståndet
som kan klassificeras som NIMBY. Begreppet bör därför endast användas
för att beskriva den specifika typ av motstånd som tydligt karaktäriseras av
själviska intressen, det vill säga inte beror på kritik mot tekniken i allmänhet, beslutsprocessen eller det specifika projektet (Wolsink 2000; van der
Horst 2007). När lokalbefolkningen är motståndare till en typ av anläggningar generellt, när ett motstånd dynamiskt växer fram under projektets
gång eller när kritiken bygger på hur själva projektet är planerat, inte på
tekniken, är det fråga om andra typer av motstånd (Wolsink 1994:862).
Men även den mer renodlade betydelsen av NIMBY är omdiskuterad då
den kan kritiseras för att anse att det finns ett ”rätt” och ett ”fel” när det
kommer till lokalisering av anläggningar (Boholm & Löfstedt 2004).
NIMBY har därför fått konkurrens av andra modeller för att förklara
klyftan mellan generella attityder och reaktioner på specifika lokaliseringar
(Owens 2004; Bell, Gray & Haggett 2005; Devine-Wright 2005; Ellis et al.
2009b; Batel & Devine-Wright 2015). Enligt Batel och Devine-Wright
(2015:312ff) finns det fyra övergripande alternativ till NIMBY: 1) att byta
begrepp för att komma ifrån dess nedsättande och normativa konnotation,
2) att studera grupper och samhällen istället för individer för att uppmärksamma bakomliggande strukturer, 3) att utöver lokalbefolkningen uppmärksamma aktörer som beslutsfattare och projektörer i analysen av generella attityder och specifika reaktioner, 4) att utveckla teoretiska ramverk
—
5
NIMBY lever dock kvar som en föreställning bland politiker och tjänstepersoner samt
hos företag som vill anlägga storskalig verksamhet, vilka använder det för att bortförklara lokala aktörers oro för lokaliseringar. Därför anser jag det relevant att nämna
begreppet, även om det bör problematiseras.
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som kan förklara klyftan genom att exempelvis framhäva betydelsen av
platsförståelse. Risken är dock att klyftan bibehålls genom att den uppmärksammas eftersom oförenligheten framstår som en paradox. Jag menar att ett
femte alternativ är att lyfta fram att olika förståelser existerar samtidigt,
vilket jag gör i den här studien. Det blir då mer intressant att förstå hur
olika bilder av lokaliseringar uppstår än att förstå varför klyftan finns.
Genom att undersöka hur olika aspekter vägs mot varandra och kombineras
av samma aktörer överbryggas klyftan. Det framgår då också att det inte
bara finns en klyfta.
I en undersökning som följer detta femte alternativ är det viktigt att
studera hur olika förståelser samexisterar inom samma lokalsamhällen och
hos samma aktörer och hur dessa formas av institutionella, kulturella och
kontextuella uppfattningar av energiteknologierna. Som Batel och DevineWright (2015:317) skriver: ”the coexistence of different meanings regarding
RET [Renewable Energy Technology, min anmärkning] has been diagnosed
as happening within the same society, but not as much explored within the
same communities and individuals”. Samma kan tänkas gälla även för andra
energirelaterade verksamheter. I linje med detta syftar den här studien till
att undersöka hur aktörer samtidigt hanterar generella åsikter om energislag
och platsförståelse när de formulerar sin inställning till lokaliseringar av
energiinfrastruktur. Dessutom undersöker jag vilken roll relationen till
andra aktörer som på olika sätt är berörda av lokaliseringen spelar. Analysen behandlar hur olika aktörer inkluderar och kombinerar dessa och
andra aspekter i sina inramningar.

2.1.6. Inramningsteori och sociala praktiker i tidigare forskning
Inramningsteori är vanlig inom bland annat forskning om sociala rörelser
och inom policy-forskning. På områden relaterade till den här studiens har
inramningsteori bland annat använts för att studera användning av naturresurser (Beland Lindahl 2008), svårlösta miljökonflikter (Lewicki, Gray &
Elliott 2003), märkning av ekologisk mat (Klintman & Boström 2004, Klintman 2006), EUs miljöpolitik (Triandafyllidou & Fotiou 1998), miljörättvisa
(Kurtz 2003), plats (Martin 2003) och anpassning till klimatförändringar
(McEvoy, Fünfgeld & Bosomworth 2013) för att nämna några.
Min studie kombinerar inramningsanalys med teorier om sociala praktiker. Sociala praktiker har i relation till energi och miljö bland annat studerats av Shove och Walker (2014), som utvecklar den teoretiska relationen
mellan sociala praktiker och energibehov, och Macnaghten & Urry (1998)
som diskuterar förekomsten av naturer i plural. Annan forskning rör bland
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annat energikonsumtion och hållbarhet (Palm & Darby 2014), energieffektiviseringar i byggnadsrenoveringar (Palm & Reindl 2015), miljövänlig beteendeförändring (Hargreaves 2011) och klimatpolicys (Shove, Pantzar &
Watson (2012). I dessa studier är fokus framförallt på att förstå praktikerna
i sig, medan jag snarare använder dem som ett verktyg för att förstå inramningarna. Att kombinera inramningsanalys med sociala praktiker på det
sätt jag gör är ovanligt, och är därför ett av studiens bidrag till forskningen.
Till studiens bidrag kan även räknas att jag studerar lokaliseringar av
kontroversiella energiinfrastrukturer som komplexa processer, och visar
hur förståelsen för dem skapas i mötet mellan lokalt och globalt samt i relationer mellan olika aktörer. Jag sällar mig därmed till den forskning som ser
lokaliseringar av infrastrukturer som ett samhällsfenomen som måste studeras i sin kontext och utifrån ett brett perspektiv. I återstoden av kapitlet
presenteras den geografiska platsen och de båda fallen.

2.2. Platsbeskrivning: Nordöstra Gotland
Studien är geografiskt avgränsad till Sveriges största ö, Gotland, belägen i
Östersjön cirka 90 kilometer från svenska fastlandets kust. Framförallt
studeras de båda socknarna Boge och Othem på den nordöstra delen av ön
(figur 2.1.). Där utspelades de två lokaliseringskonflikterna som står i fokus
för den här studien.
Östersjön utgjorde under kalla krigets dagar gränsen mellan öst och väst
och var en krigsskådeplats under första och andra världskriget. I och med
utvidgningen av EU 2004 (EU 2018) är havet idag centralt placerad i en av
EUs makroregioner.6 Ett försvårat säkerhetsläge diskuteras dock återigen i
regionen (Götz, E. 2015; Götz, N. 2016; Edberg, Fransson & Elander 2017).
Vidare är miljöproblemenen i Östersjön stora (Durinck et al. 1994; Naturvårdsverket 2004; HELCOM 2007; Räsänen & Laakkonen 2008; Hansson
2009; MEPC 2010; Kern 2011). År 2005 klassades Östersjön som ett speciellt
känsligt havsområde (Particularly Sensitive Sea Area, PSSA) av FNs internationella maritima organisation (IMO), och i och med det ansågs den vara
bland de tio mest hotade vattenområdena i världen (Uggla 2007; Havsmiljöutredningen 2008:76; Fransson, Elander & Lidskog 2011). Denna historiska,
säkerhetspolitiska och miljömässiga kontext är viktig att ha i åtanke genom
—
6
Sedan 2009 finns en strategi för regionen, ”European Union Strategy for the Baltic Sea
Region” (EUSBSR), som syftar till att stärka samarbetet mellan de deltagande länderna
för att möta gemensamma utmaningar på bland annat miljöområdet och för att öka tillväxt och samarbete (EUSBSR 2018).
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den fortsatta studien då den påverkar de sociala praktikerna och utgör en
del av inramningarna.

Figur 2.1. Karta över socknarna Boge och Othem inklusive tätorten Slite. Mitt i Slite ligger cementfabriken ”Cementa”. Söder om fabriken ligger Slites centrum och badplats,
och österut de tre hamnarna. Lanthamnen var den som användes under Nord Streams
arbete. I havet utanför finns de öar som utgör Slite skärgård, bland annat Asunden. Strax
norr om Bogevik ligger Vikhagen där Nord Stream hade sitt rörlager. Väster om fabriken ligger de kalkbrott som försörjer industrin med råmaterial. I dessa mer rurala delar
finns även flera naturreservat. På kartan finns de icke-realiserade vindkraftverken i
Vindpark Boge utmarkerade. I bildens övre högra hörn syns en existerande vindkraftspark i Hellvi socken, Smöjen. Den inklippta kartan till höger visar områdets placering på
Gotland. (Illustration: Stig Söderlind, 2018)

Gotland är ett tydligt avgränsat område, inte bara naturgeografiskt utan
även i administrativ bemärkelse. Den lokala offentliga förvaltningen har
förutom kommunala åligganden även landstingsuppgifter och ansvarar för
regional utveckling, vilket föranledde ett namnbyte från Gotlands Kommun
till Region Gotland år 2011 (SKL 2016; Region Gotland 2016a).7 Gotland
har en tydlig miljöprofil i strategiska dokument och framtidsvisioner vilket
inte minst kommer till uttryck i termen ”ekokommun”, en benämning
kommunen gav sig själv 1992. Därmed ville kommunen säga att den arbetar
för ett ekologiskt hållbart samhälle. Sedan dess har ett antal strategier och
program antagits som syftar till att nå målet att bli ett hållbart samhälle
—
7
Skiftet från att kalla sig kommun till region inträffade under den tidsperiod då studien
utspelar sig. Därför kommer bade termen ”kommun” och ”region” att användas här,
alltefter vilken tidsperiod som avses. Gotland har 57 400 invånare (SCB 2015).
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inom en generation (Gotlands kommun 2008a,b). Jag kommer under analysens gång återkomma till hur kommunens förhållningssätt och ”gröna
identitet” återspeglas i olika lokala organs inställning till och legitimering av
energiprojekt.
Gotland är sedan länge ett populärt semestermål, för campingresor liksom för fritidshusägande. Men det som beskrivs som ett semesterparadis på
sommaren är under vinterhalvåret en ö där många hus står tomma. Jordbruk och industrier fortsätter dock sin verksamhet. Då öns berggrund
består av kalksten, som bland annat används för framställning av betong
och cement, har kalkstensindustrin en framträdande plats. Den är en stor
arbetsgivare men också omdiskuterad då verksamheten utgör en risk för
grundvattentillgång och hindrar alternativ markanvändning. Ett av Sveriges
största kalkstensbrott ligger vid Gotlands nordöstra kust, där tätorten Slite
också hyser en cementfabrik. Kalkbränning har enligt Öhrman (1987), som
skriver för hembygdsföreningens räkning, förekommit i Slite med omgivningar sedan 1600-talet, medan den första cementfabriken togs i drift år
1919 (Öhrman 1987:245).
Slite växte fram under 1800-talet i takt med industrialisering och modernisering och är den nordöstra delen av öns handels- och industriella centrum. Orten kan historiskt betecknas som ett typiskt brukssamhälle, något
som Nationalencyklopedin definierar som ett ”mindre samhälle uppbyggt
kring en dominerande industri” (NE 2012). Även om uppslagsverket i första
hand hänvisar till de orter som växt fram i samband med järnhantering,
medan kalkstenshantering är det som dominerat i Slite, så uppvisar Slite
samma karaktäristiska drag. Exempelvis bestod det dominerande företagets
verksamhet inte bara i att driva en industri utan företaget tog också stort
ansvar för sådant som skolor och social trygghet – något som förvisso förändrats under senare perioder.
Cementfabriken är belägen mitt i samhället. Fabriken har länge varit ett
dominerande inslag i samhället som en av de största arbetsgivarna och som
en motor i mycket av vad som försiggår i trakten. På dess ena sida finns
villor och låga flerfamiljshus, medan havet med en liten skärgård sträcker ut
sig åt andra hållet Inte långt därifrån finns centrumet med två matvarubutiker, systembolag, apotek, bibliotek, frisör, några matställen samt ett
antal mindre butiker (figur 2.1. ).
Söderut längs strandlinjen ligger en badstrand, campingplats samt uthyrningsstugor som vittnar om sommarsäsongens turistnäring. Slite har förutom av industrin fått sin karaktär av hamnen och badet (Öhrman 1978,
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1983, 1987). Hamnen beskrivs av många som Slites hjärta, till exempel i
nedanstående citat.
Tre vägar förbinder Slite med omvärlden och så har det varit i århundraden.
En väg kommer från Visby, en från de norra delarna av Gotland och den
tredje från det öppna havet i öster. […] Symboliskt nog knyts också de tre
vägarna samman i Slites hjärtpunkt – hamnen. (Öhrman 1999:99)

Hamnen har ett långt förflutet, inte minst som utpost mot öster, och har
inte bara haft betydelse för kalkstensindustrin, utan även för att ta emot
gods och drivmedel och som en av flera baser för öns fiskare. Öarna utanför
ger ett skyddat läge och därför goda förutsättningar för en hamn, till
skillnad från i exempelvis Visby (Öhrman 1978, 1983, 1987, 1999). Slite har
egentligen tre hamnar. Den nordligaste, ”Lännahamnen”, arrenderar Slite
båtklubb av Region Gotland (Slite båtklubb 2017). Där finns 120 platser för
fritidsbåtar. Söder om den, inom fabrikens område, finns Cementas8 hamn,
direkt följd av ”Lanthamnen” som drivs av Region Gotland. i Lanthamnen
finns den kaj som Nord Stream hyrde, kallad ”Apotekskajen”, samt ett antal
mindre bryggor för fritidsbåtar och fiskebåtar och en kaj, ”Krokiga kajen”,
där kustbevakningen har sina båtar (figur 2.1. & 2.3.). Från Lanthamnen
utgår sommartid även turbåtar i hembygdsföreningens regi till en av öarna
utanför och där finns också en sommaröppen fiskbutik. Lanthamnen fyller
en viktig funktion i det sociala livet och en mötesplats för många Slitebor,
särskilt de äldre männen. I hamnen ligger även Sjöfartsmuseet som drivs av
ett antal lokala eldsjälar – också det har därmed blivit en mötesplats. Det är
Lanthamnen som betecknas som ”hamnen” i avhandlingen.
I inledningen till en bok utgiven av Othem-Boges hembygdsförening
finns en beskrivning som illustrerar vad betraktaren ser från olika utkikspunkter i socknen:
Panoramat från de båda utkiksplatserna har skiftat karaktär under seklernas
lopp, naturen har förändrats liksom förutsättningarna för människans existens. Ännu finns dock utsikten kvar – framför dina fötter ligger ett uråldrigt
landskap, där den odlade bygden utgör kärnan. (Öhrman 1983:9)

—
8
Cementa AB är företaget som driver cementfabriken och de tillhörande verksamheterna. Företaget igår i den internationella koncernen HeidelbergCement. Verksamheten i Slite sysselsätter cirka 430 personer (inklusive underleverantörer) och varje dygn
tillverkas 7000 ton cement (Cementa 2018a,b).
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Figur 2.2. Sjöfarten, och därför
också hamnen, har länge varit
betydelsefulla i Slite. Staty över
sjöman på Slite torg.
(Foto: Karin Edberg, 2014)

Det brukade landskapet är i centrum och utgör en kontrast till skogen och
havet. ”På västra sidan av Bogeklint gör bygden [d.v.s. det odlade, min kommentar] ett tillfälligt intrång i de stora skogsmarkerna” (Öhrman 1983:9).
Landsbygden kring den gamla bruksorten domineras alltså historiskt av
skogs- och lantbruk, men kalkstensindustrin har en lång historia även i de
rurala delarna. Där hämtas stenmassor i dagbrott. Sprängningarna hörs och
syns och vibrationerna känns runtom i området. Många av de boende är
eller har varit sysselsatta inom industrin eller av dess underleverantörer.
Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsområden i kustområdet och
inåt land manifesteras i flera Natura 2000-områden, naturreservat och att
flera områden betecknas som riksintresse för kultur- respektive naturmiljö.
Delar av området har även pekats ut som ”riksintresse för vindbruk”. Som
utvecklas nedan finns det redan relativt gott om vindkraft på Gotland. Närmast området av intresse för studien är ett mindre vindkraftverk vid kanten
av ett av kalkstensbrotten samt en vindkraftspark i Smöjen i Hellvi socken
(figur 2.1).
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Figur 2.3. Lanthamnen i Slite. Till höger syns småbåtshamnen, till vänster
”krokiga kajen” som används av kustbevakningen. Den låga röda byggnaden längst till vänster är kustbevakningens kontor. Den högra röda byggnaden är Sjöfartsmuseet. Fotot är taget från ”Apotekskajen”, som användes av Nord Stream. (Foto: Karin Edberg, 2012)

Figur 2.4. Område för kalkstensbrytning och därtill relaterad verksamhet.
Bortom stenbrotten sträcker landsbygden med skog och åkrar ut sig.
Fotot är taget från cementfabrikens tak i nordvästlig riktning. (Foto: Karin
Edberg, 2013)
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2.3. Naturgas och vindkraft: Kontext
Ovan presenterades det geografiska område där de båda lokaliseringsfallen
utspelade sig. Nedan följer en beskrivning av kontexten till projekten, av
energikällorna och av diskussionerna som omgett dem. Vindpark Boge är
ett relativt litet projekt. Därför utgår den här mer allmänna beskrivningen
från tidigare forskning och andra källor om vindkraft där den behandlas ur
ett bredare perspektiv. Nord Stream blev, i kraft av sin storskalighet och
många unika särdrag, under en period ett begrepp i den allmänna debatten
och det finns akademisk litteratur om det specifika projektet. Då mitt fokus
är på en avgränsad – och lite studerad – aspekt av naturgasledningsprojektet
är fallen dock jämförbara även om de vid en första anblick ter sig olika.
Vindkraft i den form vi känner den idag (det vill säga inte som väderkvarnar eller segelbåtar) är en ny och snabbt växande energikälla. Naturgas
har däremot använts i industriell skala i cirka 150 år. Även om andelen
förnyelsebar energi ökar i linje med internationella målsättningar är det de
fossila bränslena som dominerar energimixen i världen (Energimyndigheten 2015). Till dem räknas naturgas, som ur ett internationellt perspektiv
är en betydelsefull energikälla. År 2015 stod naturgasen för 22 % av den
totala energitillförseln globalt, efter olja 32 % och kol 28 % Medan andelen
kol och olja har minskat under de senaste 40 åren har naturgasens andel
ökat (från 16 % 1973). Ur ett globalt perspektiv utgör vindkraft bara en
marginell andel (1,5 % av tillgången tillsammans med geotermisk-, sol- och
vågenergi) (IEA 2017:6). I Europa ger dock vindkraft ett betydande, och
växande, bidrag. I EU har andelen energi från vindkraft ökat sexfaldigt
sedan år 2000 och vindkraft var år 2015 EUs tredje största energikälla efter
gas och kol med 15,6 % av marknaden (Wind Europe 2016:8). EU, liksom
enskilda stater, genomför satsningar i syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Tyskland är det land som har störst andel vindkraft, och även det
land som installerar mest ny vindkraft (47 % av nyinstallationen i EU under
2015) (Wind Europe 2016:3).
I det svenska energisystemet står kärnkraft och fossila bränslen vardera
för en tredjedel av den totala tillförda energin. Resterande tredjedelen utgörs av biobränslen och vatten- och vindkraft. Naturgas är en marginell
energikälla i Sverige, runt 2 % år 2013 (Energimyndigheten 2015). Utbyggnaden av vindkraft har varit snabb de senaste tio åren och är idag på delad
tredjeplats efter vattenkraft och kärnkraft (Energimyndigheten 2015, 2016b).
År 2015 stod vindkraften för ungefär 12 % av den svenska elanvändningen
(Svensk Energi 2016), vilket är en tredubbling sedan 2010 (Energimyn52
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digheten 2015). De flesta vindkraftverk är landbaserade och nybyggnation
sker främst i storskaliga parker (Energimyndigheten 2016a).
Gotland är på grund av sina geografiska förutsättningar och välkomnande beslutsfattare relativt vindkraftstätt. Gotlands kommun har som målsättning att ha en lokalt producerad klimatneutral produktion av energi till
år 2025. Den ska baseras på en mix av vindkraft, solenergi och biobränslen,
där utvecklingen av vindkraften hitintills kommit längst. Ön är näst efter
Malmö den svenska kommun som har mest vindkraft. Idag finns det drygt
130 vindkraftverk på ön och vindkraften står för 45-50 % av Gotlands elförbrukning (0,43 TWh år 2016) (Region Gotland 2017a). Målet för de lokala
myndigheterna är dock att Gotland ska vara värd för 400-500 verk, vilket
förväntas öka mängden förnyelsebar energi inte bara lokalt utan också
gagna riket i stort då energi kan exporteras till andra delar av landet (Gotlands Kommun 2010:120). Samtidigt diskuteras implikationerna av utbyggnaden av såväl förespråkare som motståndare.

2.3.1. Energi, miljö och politik
Inramningarna av lokaliseringarna av energiprojekten till Slite med omnejd
kan förväntas ha påverkats av aspekter utanför det lokala. Därför presenteras i nedanstående stycke relevanta delar av samhällsdebatt och tidigare
forskning rörande Nord Stream och vindkraft (främst landbaserad sådan i
en europeisk kontext). Syftet är att ge en bakgrund till analysen av inramningarna av de empiriska fallen.
Nord Stream-projektet har rönt stor uppmärksamhet internationellt,
framförallt i Östersjöområdet, i tre olika avseenden: säkerhetspolitik, miljö
och energi (Gilek et al. 2016; Jonter & Viktorov 2011; Kern & Loffelsend
2004). Diskussionen har förts mellan politiker, frivilligorganisationer och
intressegrupper, på tidningarnas ledarsidor och i akademiska kretsar.
Ur miljösynpunkt kretsade farhågorna, framförda av bland annat miljöorganisationer, kring risken att minor och kemiska vapen från andra världskriget, vilka gömts i bottensedimentet, skulle detonera, samt att arbetet på
havsbotten skulle röra upp fosfor och toxiner vilket riskerade att störa den
känsliga havsmiljön (Naturvårdsverket 2009b).
De energirelaterade argumenten påminde om miljöargumenten och gick
ut på att naturgas var ett fossilt bränsle som bidrog till klimatförändringar.
Mot det invände förespråkarna att naturgas var ett bra övergångsbränsle
och mer koldioxideffektivt än andra fossila bränslen och ett bra alternativ
till kärnkraft. Förespråkare menade vidare att ledningen var ett måste för att
säkra Europas framtida energitillförsel och som ett led i att ersätta kol, olja
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och andra koldioxidintensiva energiformer med mer miljövänliga alternativ
(Lagutina 2011). Åberg (2013:9) menar att debatten kring Nord Stream var
en av de få tillfällen då den svenska allmänheten intresserat sig för en naturgasinfrastruktur i Sverige, men att fokus var på huruvida en utländsk aktör
skulle få lokalisera något inom den svenska ekonomisk zonen snarare än på
energiformen. En anledning till att naturgas har varit ett försummat område
i svensk forskning är enligt Åberg (2013:18) att naturgas aldrig fått ordentligt fäste i Sverige och därför ansetts som ”misslyckad”.
De säkerhetspolitiska argumenten kretsade kring huruvida projektet
skulle påverka maktbalansen mellan Ryssland och Europa, att projektet skapade splittring mellan Europas östra och västra delar och att majoritetsägaren var det statligt ägda ryska bolaget Gazprom. Gasledningens kritiker,
däribland vissa konservativa politiker och forskare knutna till konservativa
tankesmedjor, varnade för en rysk monopolisering av den europeiska gasmarknaden, och att energiresurser därigenom kunde komma att användas
som ett utrikespolitiskt verktyg i relationen mellan Ryssland och EU
(Cohen A. 2006, 2007; se även Christie 2009). I samma anda hävdades också
att Nord Stream skulle medföra ett ökat europeiskt beroende av Ryssland
samt att EU hölls kvar i ett fossilberoende. På ett geopolitiskt plan menade
Noël (2009) och många debattörer från Östersjöns östkust att Ryssland,
förutom att öka sin egen makt i regionen, också ökade klyftan mellan de
östra och västra delarna av Europa eftersom Nord Streams sträckning
kringgår de forna transitstaterna i Östeuropa. Det skulle dessutom innebära
ett ekonomiskt bortfall för de forna transitstaterna. Å andra sidan menade
förespråkare av Nord Stream, däribland mer liberala debattörer, att relationen mellan Ryssland och EU snarare skulle betecknas som ett ömsesidigt
beroende – att Ryssland var beroende av den europeiska marknaden och
EU av de ryska energiresurserna (Stern 2002; Campaner & Gubaidullin
2009; Lagutina 2011). Många europeiska politiker, och inte minst olika tyska aktörer, presenterade Nord Stream som ett gemensamt europeiskt projekt ägnat att främja integration och samarbete i regionen, vilket konsortiets
företrädare också gärna lyfte fram (Hobohm 2009; Larsson, R. 2009).
I Bouzarovski och Koniecznys artikel från 2010 hävdas att naturgasledningen var inbäddad i geopolitiska och ekonomiska maktrelationer i
Östersjöregionen, och att detta var ett förhållande som inte tillräckligt beaktats i akademisk forskning. Vidare menade de att Nord Stream genom att
förbinda två geografiska punkter med sin tekniska infrastruktur har förbättrat relationerna mellan vissa östersjöländer, men att gasledningen även
har skapat ökade klyftor mellan olika konstellationer av länder i regionen –
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politiskt, ekonomiskt och socialt. Därigenom ansågs Nord Stream vara ett
exempel på en energiinfrastruktur som påverkar ”maktlandskapet” i Östersjöregionen. Bouzarovski och Konieczny (2010) visar att redan innan naturgasledningen fanns i rent fysisk mening påverkade infrastrukturprojektet
politiska beslut rörande nationell säkerhet och besläktade områden. Detta är
intressant eftersom det visar att även icke-förverkligade energiinfrastrukturprojekt påverkar det omgivande politiska och sociala landskapet, vilket är
relevant i den här avhandlingen då vindkraftsparken som utgör ett av fallen
i avhandlingen inte realiserades.
Tidigare forskning om specifikt Nord Stream domineras av undersökningar med geopolitiska och internationella perspektiv (Cohen, A. 2006,
2007; Karm 2008; Whist 2008; Christie 2009; Campaner & Gubaidullin
2009; Larsson, R. 2009; Noël 2009; Bouzarovski & Konieczny 2010; Neuman
2010, Lagutina 2011; Schmidt-Felzmann 2011; Högselius 2013) samt
nationella perspektiv (Bouzarovski & Konieczny 2010; Fransson, Elander &
Lidskog 2011; Lidskog & Elander 2012, Wester & Mörn 2013). Både den
geopolitiskt och den nationellt dominerade litteraturen diskuterar naturgasledningen i de termer av miljö, säkerhet, beroende och energi som
diskuterades ovan. Processen kring tillståndsgivandet och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)9 samt riskuppfattning (t.ex. Otremba & Andrulewicz
2008; Koivurova & Pölönen 2010; Lidskog, Uggla & Soneryd 2011; Ifflander
& Soneryd 2014, Wester & Mörn 2013) är ett annat forskningsområde.
Få studier av Nord Stream har genomförts ur en lokal synvinkel. Ett av
undantagen är den studie jag genomfört tillsammans med Anna-Lisa Fransson och Ingemar Elander (Edberg, Fransson & Elander 2017) där vi analyserade hur kommunala politiker och tjänstepersoner använde olika inramningsstrategier för att legitimera sin inställning till Nord Streams
önskemål att få använda kommunal infrastruktur på Gotland. Lokaliseringen av Nord Stream rymmer en rad unika drag. Den påverkar platsen, både
visuellt, över tid och ekonomiskt, men har också geopolitiska implikationer,
vilket motiverar den typen av studier. Jag vill med min avhandling fortsätta
fylla denna lucka genom att studera lokaliseringen av Nord Stream ur lokal
synvinkel och inkludera fler aktörer än lokalpolitiker och tjänstepersoner.

—
9
Den något förenklade betydelsen av MKB som används här är att det är både ett
dokument, som ska fungera som beslutsunderlag, och en process där allmänheten, närboende, organisationer, myndigheter och andra intressenter ska ha möjlighet att ge sina
synpunkter (Naturvårdsverket 2015. om MKB, se t.ex. Kahn 2004a, Soneryd 2002).
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Vindkraft är inte ett lika hett politiskt ämne som Nord Stream var, åtminstone inte i en svensk kontext där vindkraft ses som ett naturligt steg för att
uppnå ett fossilfritt energisystem. Vindkraft är en energikälla i linje med
politiska mål om en ökad andel förnyelsebar energi. På ett övergripande
plan kan argument för vindkraft sättas i samband med att vindkraft anses
leda till en diversifierad energimarknad, samt att miljöargument och
ekonomiska argument gör den fördelaktig. Vindkraft åtnjuter ett relativt
starkt stöd hos allmänheten i Europa (Wolsink 2007a). I Sverige är vindkraft det mest populära energislaget efter solenergi. 66 % av svenskarna vill
att det ska satsas mer på vindkraftsutbyggnaden medan endast 9 % vill att vi
ska satsa mindre.10 84 % angav att de var ganska eller mycket positiva till
vindkraft som energikälla (Hedberg 2013).
Kritiken mot vindkraften visar sig ofta snarare i ett motstånd mot själva
verken och deras placering än mot energikällan. Inte minst uppfattar många
att den lokala miljön påverkas negativt, dels förfulas platsen, dels skadas
flora och fauna. Detta perspektiv framkommer också i den lokala debatten,
även om det därutöver även förekommer kritik mot vindkraftens effektivitet.
Lokalt förankrat motstånd och konflikter är således typiska för vindkraft och
andra anläggningar som på grund av sin småskalighet kan placeras i närheten
av ställen där människor uppehåller sig (Khan 2004a; Devine-Wright 2005;
Würstenhagen, Wolsink & Bürer 2007). Hammarlund (2005:5) sätter fingret
på konflikten mellan landskapsuppfattningen och behovet av ”ren” energi:
Att nyttja ett visst landskap för vindkraft kan ses som en inteckning eller
exploatering av olika resurser, inte bara de vindmässiga utan även alla de
värden som vi knyter till landskapet. Men att inte utnyttja landskapet för
vindkraft får också implikationer: motsvarande energi måste produceras på
annat sätt […].

Aitken (2010) menar att mycket av den samhällsvetenskapliga forskningen
utgår ifrån en förenklad positiv inställning till vindkraft, och att forskningen
strävar efter att nå acceptans för lokaliseringar. Samma författare menar
vidare att många studier grundar sig på antaganden om att allmänheten
generellt stödjer vindkraft och på att motstånd beror på kunskaps- och
tillitsbrist. Dessa förgivettagna antaganden måste enligt Aitken övervinnas
för att på djupet kunna förstå de sociala aspekterna av vindkraft (se även
van der Horst 2007).
—
10
20 % är för en satsning på naturgas medan 33 % vill se en minskad eller ingen satsning
alls (Hedberg 2013).
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Vindkraft är ett område som ägnats mycket forskning, också ur lokal
synvinkel. Det finns en uppsjö av forskning om policy-utveckling på ett
nationellt och internationellt plan (t.ex. Wolsink 1996, 2000; Reiche &
Bechberger 2004; Bird et al. 2005; Menz & Vachon 2006; Szarka 2006;
Munksgaard & Morthorst 2008; Kaldellis & Zafirakis 2011). I en svensk
kontext har studier gjorts i större omfattning sedan 1990-talet (Carlman
1990,1988; Khan 2003, 2004ab; Ek 2005; Hammarlund 2005; Klintman &
Waldo 2008; Åstrand & Neij 2006; Söderholm, Ek & Pettersson 2007;
Larsson, S. 2009, 2011; Gradén 2011; Söderholm & Pettersson 2011; Ek et al.
2013).11 Svenska förhållanden har även jämförts med andra länder. Exempelvis jämförde Carlman (1988) Sveriges dåförtiden blygsamma vindkraftsutbyggnad med Danmarks mer expansiva.
Av särskild relevans för den här studien är den forskning som finns om
allmänhetens uppfattning och platsförståelse (Pedersen, Hallberg & Waye
2007; Devine-Wright 2009, 2005; Devine-Wright & Howes 2010), planering
(Khan 2003, 2004a; Toke 2003, 2005; Breukers & Wolsink 2007; Wolsink
2007b; Ellis et al. 2009; Larsson, S. 2011), lokalisering och acceptans (Wolsink 1994, 2007a; Krohn & Damborg 1999; Jobert, Laborgne & Mimler
2007; Johansson & Laike 2007; Nadaï 2007; van der Horst 2007; Klintman &
Waldo 2008; Aitken 2010; Gradén 2011; Pedersen & Johansson 2012; Ek et
al. 2013). Den här studien bidrar till den forskningen bland annat genom att
jämföra uppfattningen av vindkraftslokaliseringar med uppfattningar om
andra energiinfrastrukturer. Jämförelsen accentuerar bland annat betydelsen av energikällans karaktär (fossil eller förnyelsebar), anläggningars visuella och audiella avtryck i landskapet samt av de projekterande bolagens
storlek och organisation.

2.4. Processerna: Från idé till realiserande eller avslag
I det här avsnittet ges en översikt över de respektive processer som
energiprojekten genomgick, från att de lanserades till det att de antingen,
som i Nord Streams fall, realiserades, eller som i Vindpark Boges fall, att
ansökan fick avslag. Det är som tidigare nämnts lokaliseringen av delar av
Nord Streams arbete till Slite hamn, inte naturgasledningsprojektet i sin
helhet, som utgör det ena av den här studiens empiriska fall. Dock går det
lokala arbetet i Slite inte att enkelt särskilja från resten av projektet, vilket
—
11
För fler referenser, se Nätverket för vindbruk. Nätverket, som drivs av energimyndigheten, listar årligen svensk forskning om vindkraft i en rapport (Nätverket för vindbruk
2015)
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gör att även aspekter av den internationella och nationella processen tas
upp nedan. En analys av inramningar i relation till processen görs i avhandlingens åttonde kapitel.

2.4.1. En naturgasledning blir till
Sedan 2012 förser Nord Streams dubbla offshore-rörledning den europeiska
energimarknaden med rysk naturgas. Nord Stream daterar de initiala planerna för sitt projekt till år 199712 (Nord Stream 2009a,b; 2013). Det internationella konsortium,13 baserat i Schweiz, som drev igenom, konstruerade
och som nu förvaltar naturgasledningen grundades dock inte förrän år
2005. Initialt kallades bolaget North European Gas Pipeline Company, men
det döptes år 2006 om till Nord Stream.
I slutet av år 2006 påbörjades tillståndsprocessen för Nord Stream genom att berörda stater runt Östersjön delgavs information från konsortiet
(Nord Stream 2006ab; 2013). I samband med delgivandet efterfrågade svenska Naturvårdsverket synpunkter på vad en kommande MKB om projektet
borde innehålla från bland andra Länsstyrelsen Gotlands län samt Gotlands
kommun14 (Naturvårdsverket 2006; Länsstyrelsen Gotlands län 2007a;
Kommunstyrelsen 2007). MKB genomfördes på både nationell och internationell nivå. Den internationella MKB-processen genomfördes i enlighet
med Esbokonventionen15 och innehöll samråd med nio länder i Östersjö—
12

Planer på att sammanlänka de ryska och europeiska energimarknaderna med en
naturgasledning har dock existerat från 1960-talet och framåt (Ifflander & Soneryd 2014;
Högselius 2013).
13
Nord Stream AG består av fem företag. Ryska Gazprom innehar majoriteten av andelarna, 51 %, medan tyska Wintershall Holding Gmbh och E.ON Ruhrgas AG besitter
vardera 15,5 %. Franska GDF SUEZ (nuvarande ENGIE) samt nederländska N.V. Nederlandse Gasunie innehar 9 % var av andelarna. Delägarna stod för 30 % av projektfinansieringen, som totalt uppgick till 7,4 miljarder euro, resterande finansierades av
externa medel (Nord Stream 2011a,b).
14
Hädanefter benämnda ”länsstyrelsen” respektive ”kommunen”. Förutom från de Gotlandsbaserade myndigheterna efterfrågade Naturvårdsverket även synpunkter från Fiskeriverket, SGU, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Energimyndigheten, Boverket, Riksantikvarieämbetet, Räddningsverket, SMHI, Försvarsmakten, länsstyrelserna i Sveriges
sydostliga landskap, föreningar såsom Greenpeace, SNF, Sveriges ornitologiska förening,
Sveriges fiskares riksförbund samt ett antal forskningscentrum (Naturvårdsverket 2006).
15
Dess formella namn är ”Konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang”. Esbokonventionen ”är en miljöskyddskonvention för
Europa, Kanada och USA om samarbete för att förebygga gränsöverskridande miljöeffekter. Här finns krav på att informera grannländer och allmänheten om planerade
verksamheter som kan orsaka miljöeffekter” (Naturvårdsverket 2016c). I det här fallet
innebar det att Sverige, Finland, Danmark och Tyskland, som alla ratificerat konventionen, samt Ryssland som, även om det inte ratificerat den, säger sig agera enligt konventionen, är ansvariga att informera varandra om hur Nord Streams verksamhet i det

58

2. TIDIGARE FORSKNING

regionen. Syftet med konventionen är att förebygga gränsöverskridande
miljöeffekter. När ett projekt förväntas ha betydande och gränsöverskridande
miljöpåverkan är det land inom vars gränser projektet pågår skyldigt att låta
aktörer i andra potentiellt berörda länder medverka i en samrådsprocess
(Utrikesdepartementet 1992; UNECE 2016; Naturvårdsverket 2016c). Naturvårdsverket var, som den svenska myndighet som hade ansvar för miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, ansvarig myndighet för Esbo-undersökningens svenska del, medan Nord Stream var
ansvarigt för de nationella undersökningarna i övriga berörda länder.
I december 2007 lämnade Nord Stream in ansökningshandlingar till
svenska myndigheter om tillstånd att placera naturgasledningar på kontinentalsockeln16 och anlägga en serviceplattform17 utanför Gotland. Då svenska myndigheter ansåg ansökan ofullständig fick den göras om vilket
innebar att sträckningen och tidsplanen modifierades (Whist 2008; Fransson, Elander & Lidskog 2011; Fransson 2014; Nord Stream 2013).
Flera olika alternativa sträckningar presenterades i olika faser av processen, i de initiala även landbaserade alternativ. Enligt Nord Stream är dock
havsbaserade rörledningar det miljövänligaste, effektivaste och säkraste sättet att transportera naturgas (Nord Stream 2009b). Slutligen framhöll Nord
Stream en sträckning längs Östersjöns botten från Viborg i Ryssland till
Lubmin nära Greifswald i Tyskland som mest lämplig. Sträckningen innebar att mer än 40 % av naturgasledningen var förlagd i den svenska exklusiva ekonomiska zonen, och att ledningen var placerad öster om Gotland
(Nord Stream 2008b, 2009b, 2013; Fransson 2014. Se figur 2.5).
Förutom den svenska exklusiva ekonomiska zonen skulle ledningen då
även passera Danmarks, Finlands, Tysklands och Rysslands exklusiva ekonomiska zoner och/eller territorialvatten, vilket gör dessa länder till upphovsparter i Esbo-processen. Dessa länder fick därför möjlighet att kommentera planerna innan och under ansökningsprocessens gång. Estland,
Lettland och Litauen samt Polen betecknades som utsatta parter,18 vilket

egna landet kan påverka de andra, inklusive de berörda parterna Estland, Lettland,
Litauen och Polen (se även Nord Stream 2006a; Whist 2008).
16
Kontinentalsockeln är den del av kontinenterna som sträcker sig under havsytan från
strandlinjen ut till cirka 130 meters djup (NE 2018).
17
Plattformen ströks i senare versioner av ansökan och realiserades således inte.
18
”Upphovsparter” och ”utsatta parter” är svenska översättningar av de engelska originalbegreppen ”parties of origin” respektive ”affected parties”, i linje med hur begreppen
översätts i SÖ 1992:1 (Utrikesdepartementet 1992). Upphovsparterna var dock samtidigt
även utsatta parter under de perioder som arbetet utfördes i andra länder.
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innebär att de inte hade inflytande över processen men skulle hållas informerade (Whist 2008; Ifflander & Soneryd 2014; Nord Stream 2006a, 2009b).

Figur 2.5. Karta över Nord Streams sträckning i Östersjön. Kartan visar även de fem hamnar
som utgjorde logistiska nav under konstruktionsfasen av Nord Stream: Hangö och Kotka i
Finland, Mukran i Tyskland samt Karlskrona och Slite i Sverige. (Illustration: Stig Söderlind, 2018)
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Figur 2.6. Tidslinje Nord Stream. Tidslinjen visar några centrala punkter i naturgasledningsprojektets historia, från dess initiering år 1997 till dess att Region Gotland år 2016
avböjer att hyra ut Slite hamn till uppföljaren Nord Stream 2. (Illustration: Stig Söderlind, 2018)
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Nord Stream – från östersjöregional fråga till lokal fråga
Under 2007 fick frågan en lokal dimension på Gotland. Under senare halvan av 2007 – det vill säga ungefär samtidigt som de första ansökningshandlingarna lämnades in – valdes fem hamnar runt Östersjön ut att fungera som
logistiska nav under konstruktionsfasen.19 Slite var en av dem. De övriga fyra
hamnarna var Karlskrona i Sverige, Hangö och Kotka i Finland och Mukran
i Tyskland (Nord Stream 2013).
Kommunalt ägda Slite hamn var vid den tidpunkten avstängd på grund
av renoveringsbehov – en åtgärd som det av ekonomiska skäl inte fanns
konkreta planer på att genomföra inom de närmsta åren. När Nord Stream
gjorde en förfrågan om att få använda hamnen blev därmed svaret initialt
nej. Relativt snart utarbetades dock ett förslag på lösning som gick ut på att
kommunen skulle ta betalt så som den normalt gjorde vid hamnärenden,
med det ovanliga tillägget att hyran för hamnen skulle betalas i förväg av
Nord Stream, och således bekosta renoveringen.
I augusti 2007 röstade tekniska nämnden för ett kontraktsförslag med
Nord Stream om en uthyrning av hamnen i Slite (Tekniska nämnden
2007b, 2008a,b). Affären avslutades dock inte där, utan en intensiv och relativt långdragen process följde. Först överklagades beslutet till länsrätten av
lokala politiker från bland annat Miljöpartiet och Socialdemokraterna med
motiveringen att beslut om en affär i den storleken och av den digniteten
borde tas i kommunfullmäktige (Miljöpartiet de gröna Gotland 2007; Söderberg 2007; Tekniska förvaltningen 2007a,b). Länsrättens dom blev att
beslutet om hamnen inte kunde tas på nämndnivå, något som tekniska
nämnden överklagade till kammarrätten (Tekniska nämnden 2008a; Kommunstyrelsen 2008b). Eftersom beslutet brådskade då Nord Stream behövde
ha ett besked för att ha hamnarna redo inför eventuell byggstart, hade dock
tekniska nämnden redan innan domslutet kom valt att trots allt skicka ärendet uppåt i hierarkin till kommunfullmäktige (Tekniska nämnden 2008a;
Kommunstyrelsen 2008b).20
Ärendet om kommunens uthyrning av Slite hamn till Nord Stream
avgjordes slutligen vid ett kommunfullmäktigemöte i mars 2008. Med på
samma dagordning var även en motion från 2006, skriven av en centerpartistisk ledamot som yrkade på att Gotland skulle verka för en landbaserad
—
19
Nord Stream (2013) daterar beslutet till hösten 2007, men i dokument från Gotlands
kommun (Tekniska nämnden 2007a,b,c,) och artiklar i lokala medier påbörjades diskussionen mellan kommunen och Nord Stream redan tidigare under året.
20
Kammarrätten beslöt att inte ta upp ärendet (Kammarrätten 2008), men eftersom det
vid den tidpunkten redan gått igenom i kommunfullmäktige var ärendet redan utagerat.
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dragning av gasledningen istället för en havsbaserad.21 Därmed möttes de
transnationella, nationella och lokala dimensionerna av fallet. Med röstsiffrorna 52 mot 19 blev beslutet att hamnen kunde hyras ut, vilket var i linje
med tekniska nämndens förslag. Beslutet hade också redan tillstyrkts av
kommunstyrelsen (Kommunfullmäktige 2008a; Kommunstyrelsen 2008b).
58 mot 13 röstade ner motionen för ett ställningstagande mot en havsbaserad naturgasledning (Kommunfullmäktige 2008a).

Ombyggnationen av hamnen
Samtidigt som det pågick en politisk diskussion om huruvida hamnen
kunde hyras ut och om hur kommunen skulle hantera frågan om naturgasledningen i sin helhet försiggick den mer praktiska samrådsprocessen mellan olika kommunala organ, länsstyrelsen och byggbolag om den eventuella
om- och utbyggnaden av Slite hamn. Eftersom behovet av renovering uppkommit långt innan kommunen fick Nord Streams erbjudande, hade processen redan påbörjats även om inget praktiskt arbete utförts i hamnen. En
ansökan om ombyggnation av Apotekskajen lämnades ursprungligen in till
miljödomstolen i januari 2006. Då förslaget från Nord Stream innebar nya
omständigheter, med nya användningsområden och annan utformning av
kajen, inkom tekniska förvaltningen med en ändring i oktober 2007 (MHN
2007, 2008).
Efter att ett tidigt samråd genomförts, som inkluderade möten mellan
länsstyrelsen och Gotlands kommun samt med allmänheten (Gotlands
kommun 2007), fann länsstyrelsen (2007c) att verksamheten kunde medföra betydande miljöpåverkan. Detta innebar att ett utökat samrådsförfarande (inkluderande fler aktörer och samråd) krävdes. Dessutom efterfrågades andra kompletterande uppgifter i den slutgiltiga ansökan. Liksom
Nord Streams nationella MKB, fick även kommunens lokala MKB för ombyggnationen av Slite hamn göras om och kompletteras ett flertal gånger.
Exempelvis efterfrågade länsstyrelsen en utredning om huruvida boende i
Slite skulle komma att påverkas av buller och transporter samt hur dagvatten och dumpningsmassor skulle hanteras (Länsstyrelsen Gotlands län
2007d, 2008).
Det var till stor del var två kommunala organ – miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) å ena sidan och tekniska nämnden och tekniska förvaltningen å den andra – som intog skiljaktiga och motstridiga ståndpunkter.
—
21
Den centerpartistiska politikern röstade själv emot förslaget då han ändrat ståndpunkt.
Detta, vilket kan betecknas som en ominramning av frågan (Om ominramning, se Gray
2003:32ff; Schön & Rein 1994:38ff samt kapitel 3), analyseras vidare i kapitel 8.
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MHN menade bland annat i flera yttranden till miljödomstolen, Nacka
tingsrätt (Mål nr M 1763-07), att muddringsmassor innehöll giftiga ämnen
som inte ansågs lämpliga att dumpa i Östersjön, de kritiserade anmälan för
att inte utreda bullerstörningar och hade frågor kring markberedningen vid
Vikhagen och hur rivningsmassor skulle omhändertas (MHN 2007, 2008).
Yttranden från MHN liksom andra aktörer bemöttes av tekniska nämnden
och tekniska förvaltningen med deras företrädare Ramböll (Ramböll 2008).
Till slut, i november 2008, godkände miljödomstolen efter en två dagar
lång förhandling på plats i Slite ansökan om att renovera Slite hamn för den nya
verksamheten, och dagen efter domen påbörjades muddringsarbetet (Gotland.net 2008, Tekniska nämnden 2008c; se även Nord Stream 2013:121).
Den befintliga piren breddades och botten utanför muddrades för att göra
inskeppningsrännan djupare. Drygt en kilometer inåt land, i Vikhagen (figur
2.1 & 5.3) iordningställdes en grusplan för lagring av rör och ett antal
fastigheter på särskilt känsliga platser bullerisolerades på olika sätt. Ännu
var det dock inte klart huruvida Nord Stream skulle få tillstånd att anlägga
naturgasledningen på Östersjöns botten. Beslutsprocessen pågick nämligen
på en internationell nivå, där olika gotländska organ var remissinstanser.

Kommunal omsvängning om gasledningen, men regeringen säger ja
År 2009 avgavs ett yttrande (ställt till näringsdepartementet) av kommunstyrelsen, som tar tydlig ställning mot gasledningen (Kommunstyrelsen
2009) – detta efter att ombyggnationen av hamnen redan påbörjats. Med
hänvisning till kommunens vilja att verka för en koldioxidneutral energiförsörjning och att så lite som möjligt påverka den marina miljön i Östersjön
menade man att nationella myndigheter borde avstyrka ansökan.
Tvärtom godkändes dock Nord Streams ansökan av nationella myndigheter i november 2009, efter det att Nord Stream reviderat ansökningen och
gjort om delar av MKB-undersökningarna inte mindre än fyra gånger.
Naturgasledningen godkändes trots att den tidigare kritiserats av politiker
från både höger och vänster och trots att flera myndigheter, både lokala som
de citerade ovan och nationella som försvarsmakten, var fortsatt kritiska.
Argumenten som dåvarande miljöminister Andreas Carlgren och miljödepartementet framförde var att man inte kunde motsätta sig ledningen
från svenskt håll på grund av internationella lagar, som säger att det är
tillåtet att lägga ut rörledningar på internationellt vatten och på en kuststats
kontinentalsockel. När sedan de miljökrav som satts upp från svensk sida
efterföljts av projektören, var det enligt Carlgren inte möjligt att motsätta
sig projektet även om regeringen velat (Dagens Industri 2009; Fransson
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2014; Fransson, Elander & Lidskog 2011). Det fanns dock både myndigheter
och intresseorganisationer som även fortsatt ansåg att regeringens beslut
var felaktigt.

Byggnationen av gasledningen påbörjas
Byggnationen påbörjades utanför Gotlands kust våren 2010. Utskeppningen
av rör förflyttades mellan de fem hamnar runt Östersjön som fungerade
som logistiska nav under konstruktionsfasen, vilket innebär att arbetet inte
pågick i Slite hela tiden. Arbetet var huvudsakligen förlagt till två platser i
Slite, lagringsplatsen i Vikhagen och hamnområdet varifrån rören lastades
och lossades samt i viss mån förvarades (figur 2.1.). Transporterna mellan
hamnen och lagringsplatsen skedde med hjälp av stora truckar längs en
allmän väg, Skolgatan. Gatan innehåller ett flertal korsningar, har cementfabriken på sin ena sida och ett bostadsområde med villor och ett ålderdomshem på den andra. Som mest passerade 300 rör Slite varje dag under
de perioder arbetet pågick, vilket innebar att det periodvis gick tunga transporter på den drygt kilometerlånga vägen mellan hamnen och lagringsplatsen med några minuters mellanrum mellan klockan 07.00 och 22.00,
alla dagar i veckan. När projektet var klart hade 56 000 rör passerat Slite,
även om en del av dem inte kom längre in i samhället än till hamnen tack
vare att så kallad ”ship-to-ship”-teknik brukades (Nord Stream uå; Nord
Stream 2013).
Logistiken sköttes av en kedja av olika företag, från multinationella ner till
lokala enmansföretag. Därmed var internationella aktörer på plats lokalt
och de olika nivåerna fördes på så sätt samman. I Slites fall fanns representanter från fyra företag med hemvist utanför Sverige, alla med olika roller i
anläggningen. Bland dem fanns ett norskt företag ansvarigt för leveranserna
till Slite samt logistiken på plats, men utan personalansvar, något som de
delegerat till ett gotländskt stuveriföretag. Därmed kom en relativt stor del
av arbetsstyrkan från Gotland. Allt kringarbete, såsom snöröjning, sopor
och renhållningsarbete, var delegerat till en än mer lokal aktör: ett åkeriföretag i Slite.
Den första av de två ledningarna var klar under hösten 2011. Sedan färdigställandet av den andra ledningen ett år senare beräknar Nord Stream att
mer än 26 miljoner hushåll försörjs med energi till en kapacitet av 55 bcm
(Billion cubic metres) naturgas per år under åtminstone 50 års tid (Nord
Stream 2009b, 2011a). Från de västsibiriska gasfält där naturgasen utvinns tar
det tio dagar innan gasen är framme i Tyskland. Från den tyska staden
Lubmin, där havsledningarna ersätts av ledningar på land, distribueras gasen
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vidare till europeiska konsumenter och andra gasledningar genom OPAL
(Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung) och NEL (Nordeuropäische Erdgasleitung) (Nord Stream 2012).

Figur 2.7. Apotekskajen i Slite lanthamn är fullastad med rör som väntar på att skeppas
ut till bygget av naturgasledningen Nord Stream. I bakgrunden syns cementfabriken.
(Foto: Karin Edberg, 2012)
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I början av år 2013 meddelade Nord Stream att bolaget projekterar för
ytterligare en dubbel gasledning, ett projekt kallat Nord Stream 2. Dessa
planeras vara färdiga i slutet av 2019 om allt går enligt planerna (Nord
Stream 2 2018).22

2.4.2. En vindkraftspark blir inte till
År 2010, samma år som Nord Streams gasledning började byggas utanför
Gotlands kust, inledde Boge Vindbruk AB projekteringen för en vindkraftsetablering i ett område som började cirka 3 km från kusten (Boge Vindbruk
2012a:9). Bolaget drivs av tre personer som både arbetar operativt och utgör
styrelsen (Boge Vindbruk 2011a). Vindpark Boge var bolagets första egna
projekt, men tidigare erfarenheter från vindkraftsbranschen fanns hos personer i styrelsen.
Området dit vindkraftsparken planerades utsågs år 2008 till ”riksintresse
för vindbruk” av Energimyndigheten (Gotlands Kommun 2010:112, Länsstyrelsen Gotlands län 2017a). Områden som klassats som riksintresse för
vindbruk anses vara de mest lämpade för vindkraftsutbyggnad och här bör
större grupper av verk placeras. I sådana områden har vindkraft visst företräde framför andra allmänna intressen som inte är riksintresse, och kan ha
företräde även framför andra riksintressen, även om hänsyn alltjämt ska tas.
Att ett område utpekats som riksintresse för vindbruk innebär också att
andra verksamheter som kan försvåra vindkraftsetableringen, som husbyggen, förhindras (Gotlands Kommun 2010:115). Att planera vindkraftverk i ett område som förklarats som riksintresse för vindbruk är därför
fördelaktigt, även om det inte per automatik medför ett godkännande, vilket
blev tydligt i det här fallet. Samma område kan nämligen hysa flera motstridiga värden, samt anses vara riksintresse för flera saker samtidigt. Länsstyrelsen (2017a) skriver att:
Om det finns motstridiga riksintressen ska Länsstyrelsen göra en avvägning
och prioritera det riksintresse som bäst främjar en långsiktig hushållning
med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. (Länsstyrelsen Gotlands län 2017a)

—
22
Nord Stream 2 ägs av Gazprom, men har finansiella överenskommelser med ENGIE,
OMV, Shell, Uniper och Wintershall Holding Gmbh, Ägarstrukturen för Nord Stream 2
skiljer sig därför till viss del från Nord Stream. För en mer utvecklad diskussion om
Nord Stream 2 och den förändrade geopolitiska situationen i Östersjön, se Edberg,
Fransson och Elander (2017).
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Figur 2.8. Tidslinje Boge Vindbruk. Tidslinjen visar några centrala punkter i projektets
historia, från att området i Boge/Othem utpekas som riksintresse för vindbruk 2008 till
initieringen av ”Vindpark Kalkbrottet” 2016. (Illustration: Stig Söderlind, 2018)
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Exempelvis är Natura 2000-områden per automatik olämpliga för vindbruk,
då miljöbalkens tredje kapitel som behandlar riksintresse för vindbruk är
underställt miljöbalkens fjärde kapitel, där Natura 2000-områden behandlas23 (Gotlands kommun 2010).
Det aktuella området är därtill avsatt för vindkraft i kommunens översiktsplan. På en sjugradig skala är området i Boge, och andra områden som
av nationella myndigheter utsetts till riksintresse vindbruk, graderat som
typ 1. Eftersom vindkraften anses extra lämplig på de platserna, förordas att
inte bara enstaka utan en grupp verk placeras ut där. Kommunen har satt
upp en lista över kriterier på lämpliga områden. Som olämpliga för vindbruk framhålls områden som är nationalparker, de flesta natur- och kulturreservat, djurskyddsområden och områden med försvarsintressen som inte
väntas ändras (Gotlands Kommun 2010:11ff).

De initiala planerna – från 32 till 7 vindkraftverk
I den första projektbeskrivningen, som presenterades våren 2011 (figur
2.8.), föreslog bolaget ett antal olika utformningar av vindkraftsparken med
upp till 32 verk. Geotekniska förhållanden, förekomsten av skyddade områden, avstånds- och ljudnivåkrav samt huruvida bolaget kunde teckna avtal
med alla markägare var aspekter som påverkade parkens utformning. Med
allt detta i beaktande skulle maximalt 23 mindre eller 12 större verk,24 beroende på storlek och fabrikat, kunna anläggas (Boge Vindbruk 2011b).25
Baserat på projektbeskrivningen utfördes en första samrådsomgång, där
ett möte mellan företrädare för vindkraftsbolaget och företrädare för länsstyrelsen och Region Gotland genomfördes (Boge Vindbruk 2011d). Ett
möte anordnades även i Boge som samlade närboende och andra intresserade26 (Boge Vindbruk 2011d,e). Under samrådsprocessen framkom uppgif—
23
Naturvårdsverket (2016b) beskriver Natura 2000 som ett nätverk av skyddade områden i EU med mål att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. Områdena sammanfaller ofta med naturreservat eller nationalparker.
24
Antingen de mindre Enercon E82, eller de större Garmesa G128 (med 120 meters navhöjd och en rotordiameter på 128 meter. De största vindkraftverk som fanns på marknaden 2011 enligt projektören) (Boge Vindbruk 2011b:22).
25
Avtal hade vid årsskiftet 2010/2011 tecknats med så många markägare att 13 av de
mindre vindkraftverken skulle kunna anläggas, men förhoppningen var att avtal skulle
skrivas med alla markägare (Boge Vindbruk 2011b:14). Den målsättningen uppnåddes
dock aldrig då vissa markägare fortsatte avböja erbjudandet även i senare skeden av ansökningsprocessen.
26
Markägare i det projekterade området fick riktade skriftliga inbjudningar till mötet.
Dessutom publicerades annonser med inbjudningar till mötet i de båda lokaltidningarna
(Gotlands Allehanda samt Gotlands Tidningar), vilket ledde till att även andra, icke
markägare, deltog.
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ter som gjorde att projektbeskrivningen reviderades. Projektbeskrivningen,
där nu tio vindkraftverk föreslogs, användes som underlag för nästa samrådsomgång, till vilken myndigheter, föreningar och företag liksom närboende27 inbjöds (Boge Vindbruk 2011f). Bland annat yttrade sig Gotlands
botaniska förening (GBF 2011).

Figur 2.9. Tänkt placering av ett vindkraftverk i Vindpark Boge
utmarkerat med en vit pinne. (Foto: Karin Edberg, 2013)
—
27

De 24 myndigheter, föreningar och företag som remissen skickades till var: Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Trafikverket, Försvarsmakten, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – MSB, Luftfartsverket, Visby Airport, F17 Gotland, Post och
Telestyrelsen, Gotlands Botaniska Förening, Hejnum Hällar ekonomisk förening, Othem-Boge Hembygdsförening, Svenska kyrkan Othem-Boge Församling, Naturskyddsföreningen Gotland, Gotlands ornitologiska förening, Värna det gotländska kulturlandskapet, GEAB, OwnPower AB, Cementa AB, Teracom, Telenor Sverige AB, Telia
AB, Tele2, Hi3Access & 3. Närboende fick information i brevlådan om vart de skulle
vända sig om de ville ha mer information eller hade synpunkter på planerna (Boge Vindbruk 2011g).
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Utifrån synpunkter från bland andra botaniska föreningen och länsstyrelsen på verkens placering samt uppgifter om att det fanns en häckande rödlistad fågelart – havsörn – i området utformades en tredje projektbeskrivning
som presenterades i januari 2012. Nu var antalet verk nere i sju. De tre verk
som planerats närmast Natura 2000-området Kallgatburg till väster om
projektområdet hade tagits bort (Boge Vindbruk 2012b).
Den tredje projektbeskrivningen användes som underlag för fortsatt
samråd, där ett möte med myndighetsföreträdare och ett med allmänheten
anordnades (Boge Vindbruk 2012c,d).28 I samband med detta fortsatta samråd lämnades även skriftliga yttranden in av Gotlands botaniska förening
(GBF 2012) samt närboende (Sannervik 2012; Närboende 2012a).
I juni 2012 fann länsstyrelsen att Vindpark Boge skulle medföra ”betydande miljöpåverkan” i enlighet med 3 § förordningen (1998:905), vilket
innebar att det behövdes ett miljötillstånd samt att en vidare krets av aktörer skulle omfattas av samrådet (Länsstyrelsen Gotlands län 2012a).

Ansökan lämnas in
Vindkraftsbolaget lämnade sommaren 2012 in en ansökan om tillstånd att
bedriva miljöfarlig verksamhet till Länsstyrelsen. I ansökan ingick även en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Ansökan, över vilken berörda aktörer
inbjöds yttra sig, kungjordes av miljöprövningsdelegationen29 (MPD) i november 2012 (MPD 2012). Ett antal intresseorganisationer yttrade sig, däribland Gotlands botaniska förening (GBF 2012), Gotlands ornitologiska
förening (GOF 2012) och föreningen ”Värna det gotländska kulturlandskapet” (VGK 2012). Gruppen närboende, till vilken fem hushåll tillkommit, skickade återigen ett yttrande (Närboende 2012b). Miljö- och hälsoskyddsnämnden på Region Gotland tillstyrkte ansökan (MHN 2012) medan
länsstyrelsen ansåg att den inte borde uppföras med hänsyn till närliggande
örnbon (Länsstyrelsen Gotlands län 2012b).
Närheten till örnarna föranledde bolaget att ansöka om dispens från
artskyddsförordningen parallellt med tillståndsförfarandet.30 Det innebar att
—
28
På hösten samma år, 2012, genomfördes ett tredje samrådsmöte i Boge bygdegård, den
här gången på temat bygdemedel. I det första samrådsmötet för allmänheten som hölls
på våren 2011 deltog drygt tjugo personer, till det andra, ett knappt år senare, kom bara
ungefär hälften så många och till det tredje ännu färre.
29
Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutar i ärenden om miljöfarlig verksamhet
enligt miljöbalken. MPD är en del av länsstyrelsen, men har en själständig beslutsfunktion. På så vis skiljs länsstyrelsens tillståndsprövning från myndighetens tillsynsansvar
(Länsstyrelsen Stockholms län 2018).
30
För mer om artskyddsförordningen, se Naturvårdsverket (2009a).

71

ENERGILANDSKAP I FÖRÄNDRING

två rättsliga processer pågick samtidigt. De båda processerna innefattade
flera omgångar av avslag och överklaganden, liksom även uppdateringar av
ansökan. Bland annat avslog länsstyrelsen bolagets ansökan om dispens från
artskyddsförordningen vid flera tillfällen under 2013 (se bl.a. Länsstyrelsen
Gotlands län 2013), vilket överklagades till mark- och miljödomstolen.
Domstolen gick dock genomgående på samma linje som Länsstyrelsen och
avstyrkte därmed överklagan. Domen kom i april 2014 (MMD 2014). Även
denna dom överklagades, till mark- och miljööverdomstolen (MÖD). MÖD
ansåg att ärendet inte rörde dispens från artskyddsförordningen utan var ett
mer renodlat tillståndsärende (MÖD 2014).
Ansökan kompletterades under 2013. I februari 2014 meddelade Byggnadsnämnden i Region Gotland, som svar på en remiss från länsstyrelsen,
att den ansåg att tillstånd kunde medges till bolagets ansökan (Byggnadsnämnden 2014). Att Region Gotland godkände ansökan var en viktig delseger för bolaget då kommuner har vetorätt i vindkraftsbyggnadsärenden.
I augusti 2014 avslog dock MPD bolagets ansökan om tillstånd (MPD
2014). Regionstyrelsen (det vill säga motsvarigheten till kommunstyrelsen
efter namnbytet till Region Gotland 2011) överklagade till mark- och miljödomstolen (Regionstyrelsen 2014a). Domstolen återförvisade ärendet till
MPD, delvis genom att hänvisa till domen i MÖD som beskrevs ovan. MPD
genomförde då ett möte med bolaget och besökte i samband med det även
Boge. Bolaget fick möjlighet att göra kompletteringar som skickades till
länsstyrelsen. Även andra instanser som tidigare yttrat sig i fallet fick möjlighet att yttra sig över bolagets kompletteringar. Trots att MPD godkände
bolagets MKB och menade att placeringen inte utgjorde något hinder för
andra riksintressen eller de närliggande Natura 2000-områdena, samt var
godtagbar avseende buller och skuggor, avslog den dock ansökan på nytt
drygt ett år efter det första beslutet. Den negativa påverkan på fågellivet var
det som gjorde att verksamheten inte kunde tillåtas (MPD 2015).
Ärendet överklagades återigen till mark- och miljödomstolen, som kom
med sitt beslut i juni 2016. Mark- och miljödomstolen menade i beslutet
2016 att även om vindkraftsparken avsågs lokaliseras inom ett område som
klassats som riksintresse för natur- och kulturmiljö och nära Natura 2000områden, var dessa inte hinder för lokaliseringen. Vindkraftsparken antogs
inte heller åsamka närboende besvärande skuggor eller buller över gränsvärdena. Det som domstolen anförde som skäl för sitt avslag var förekomsten av havsörn i området. Domstolen gick sålunda på länsstyrelsens, och
även Naturvårdsverkets, linje och menade att det var fastslaget att örnarna
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hade uppehållit sig i området under de senaste åren och använt de bon som
låg inom 2 kilometers radie från de tänkta verken (MMD 2016).
Sedan domslutet 2016 har planerna gått i stå, men i dagsläget, 2017,
planerar bolaget för en ny, nerskalad vindkraftspark. ”Vindpark Kalkbrottet” kommer enligt bolagets företrädare inte behöva miljötillstånd då de fem
vindkraftverkens totalhöjd är under 150 meter (Hela Gotland 2017).

2.5. Jämförelse mellan fallen
I genomgången ovan framträder en bild av två relativt olika fall. Framförallt
realiserades den ena lokaliseringen medan den andra stannade på planeringsstadiet. Vidare ingick det ena i ett storskaligt projekt med räckvidd
över nationsgränser (även om det än en gång bör understrykas att det var
lokaliseringen av delar av Nord Streams arbete till Slite hamn som var i fokus
i den här studien, inte tillkomsten av Nord Stream i allmänhet), medan det
andra var jämförelsevis småskaligt. Vindkraftsbolaget ingick visserligen inte
i något transnationellt konsortium men vindkraft som sådan är del av en
global trend, med de politiska konnotationer det för med sig. Vindkraft har
i egenskap av förnyelsebar energikälla en mer självklar plats i målsättningen
om en hållbar utveckling – ett begrepp som präglar den politiska diskursen
inom framförallt miljö- och energipolicys på internationell, nationell liksom
lokal nivå31 – än naturgas. Vindpark Boge skulle dock ha inneburit ett mer
påtagligt inslag i landskapet efter att projektet färdigställts än Nord Stream.
Tabell 2.1. ger en grov översikt över fallens olikheter och tjänar som en
introduktion till den fortsatta analysen, men ska inte förstås som en enhetlig
jämförelse. Vissa rader hänvisar till lokala aspekter i Slite medan andra gäller mer generella drag hos de båda projekten, exempelvis rörande de energikällor de distribuerar eller genererar.

—
31
Hållbar utveckling som kort sammanfattat innebär att en långsiktig omsorg om ekologiska och sociala värden inte är ett hinder för, utan snarare driver, ekonomisk tillväxt,
har präglat svensk politik sedan mitten av 1990-talet (Edberg 2016). I EU:s strategi för
hållbar utveckling, som anses utgöra en övergripande politisk ram för unionens politik
och strategier, liksom i EU2020-målen för ”smart, sustainable and inclusive growth”,
framhålls energiområdet som viktigt (Europeiska Kommissionen 2010; 2015). Region
Gotlands mål är att Gotland skall bli ett ”hållbart samhälle” till år 2025 (Gotlands kommun 2008b)
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Tabell 2.1. Jämförelse mellan fallen. Både likheter och skillnader kan identifieras mellan
lokaliseringen av Nord Streams arbete till Slite hamn och den tänkta lokaliseringen av
Vindpark Boge till de rurala delarna av Boge/Othem.

Realiserades
Energityp

Politiskt omdiskuterat
på (trans-)nationell
nivå
Naturgas/vindkraft i
svenska energimixen
Skala naturgas/vindkraftsprojekt generellt
Skala de aktuella
projekten
Direkt användning av
energin från de aktuella
anläggningarna
lokalt/nationellt
Tidsaspekt lokalt
Slite/Gotland
Visuellt/audiellt
märkbar

Nord Stream
Ja
Fossilt bränsle – men
energieffektivare än kol
och olja.
Ja

Vindpark Boge
Nej
Förnyelsebar resurs.

Marginellt.

Av ökande betydelse.

Storskaligt,
transnationellt.
Del av storskaligt,
transnationellt.
Nej

Kan vara både storskaligt och småskaligt.
Småskaligt
Ja

Temporärt.

Permanent.

Syns och hörs ej efter att
konstruktionsfasen är
över – så länge inget
händer.

Syns och hörs.

Nej

Som framgår av tabell 2.1. har de båda energiinfrastrukturprojekten, förutom sin geografiska lokalisering, inte så mycket gemensamt. Framförallt är
det kombinationen av deras olika karaktär och geografiska närhet som är
intressant. Att platsen utgör skådeplatsen för båda fallen medför kopplingar
mellan fallen och mellan fallen och platsen. Den planerade vindkraftsparken
skulle exempelvis ha försett cementfabriken med elproduktion som anses
renare än den nuvarande. Ett annat exempel är att arbetet med naturgasledningen innebar en renovering av hamnen i Slite som gjorde det möjligt
att ta iland vindkraftverk som är otympliga att transportera, lassa och lossa.
Detta omnämns i vindkraftsprojektets MKB:
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I Slite finns en modern industrihamn, som byggdes om i samband med bygget av gasledningen Nord Stream från Ryssland till Tyskland genom Östersjön. (Boge Vindbruk 2012e:5)

Dessutom figurerar delvis samma aktörer i båda fallen. Det hade därför inte
varit lika intressant att jämföra dessa två fall om de varit lokaliserade på ett
större avstånd från varandra. Med andra ord är de båda fallen intressanta i
förhållande till varandra då de går att kontrastera på flera sätt (tabell 2.1.),
samtidigt som det finns beröringspunkter. Att lokaliseringen sker i ett avgränsat område i kombination med fallens olika karaktär gör att det går att
föra en diskussion om betydelsen av plats för skapandet av inramningar.
Framförallt går det att förena den mer platsspecifika analysen med en analys
av betydelsen av de olika projektens kvaliteter, både som energibärare och
aktörer, för inramningen av dem. Relationen mellan aktörer inkluderar
dimensioner av makt och tillit, vilket genomgången av tidigare forskning i
kapitlets första avsnitt visade vara relevanta aspekter i analysen av lokaliseringsproblematik. I lokaliseringsfall möts globala målsättningar, till exempel hållbar utveckling, med lokala, vilket kan innebära komplikationer och
konflikter, mellan olika inramningar men även inom en och samma inramning. Samtidigt kan de två ytterligheterna komplettera varandra och fungera förstärkande vilket vi kommer se exempel på i avhandlingen.
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KAPITEL 3

Teoretiska perspektiv

I föregående kapitel gavs exempel på hur tidigare forskning har analyserat
lokaliseringsfrågor. Det här kapitlet redogör för de teoretiska perspektiv
som genomsyrat den här studien. Avslutningsvis operationaliseras de teoretiska perspektiven i ett analytiskt ramverk.
Avhandlingen utgår ifrån en föreställning om att förståelsen av lokalisering av energiinfrastruktur skapas på allt från global till lokal nivå och i
relation till andra samhällsfenomen och aktörer. Inramningsteori32 anses
möta den föreställningen genom att fokusera på aktörers konstruktion av
sin verklighet. Inramningar förstås då som förenklingar av den mångfald av
dimensioner som omvärlden består av och uppfattas genom. Som ett komplement använder jag även andra teoretiska verktyg där sociala praktiker
utgör ryggraden. Sociala praktiker synliggör livsvärldens betydelse och är
både ett uttryck för och en orsak till inramningarna. Därför ses sociala praktiker som ett lämpligt verktyg för att analysera ett av avhandlingens centrala
intresseområden, nämligen hur plats- och vardagsnära handlingar och erfarenheter kombineras med världsuppfattning och politiskt relaterade åsikter
bortom ”det lokala”. Teoretiska resonemang kring landskap och lokal identitet å ena sidan och kring valet av energikällor och globala miljöproblem
såsom klimatförändringar å andra sidan har inkluderats för att analysera
hur lokaliseringar av energiinfrastruktur ramas in.
Forskningsfrågorna fordrar att extra uppmärksamhet ägnas diskussioner
om tid, rum och plats, där relationen mellan det globala och lokala liksom
sinnliga upplevelser blir framträdande. En utgångspunkt är att energiinfrastrukturer är tekniska arrangemang med politiska förtecken, vilka ses som
inbäddade i sociala praktiker. Jag sällar mig till de forskare som anser att
natur och kultur/samhälle inte går att skilja från varandra och att det mate—
32
Jag har valt att använda den svenska översättningen ”inramningsteori” istället för den
ursprungliga frame theory eller frame analysis.
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riella, ”tingen”, har betydelse och påverkar de mänskliga aktörernas handlingar och inställningar, vilket jag kommer gå in mer på nedan.

3.1. Inramningsteori
Inramningsteori fångar in och visar på existensen av stora variationer av
förståelser, mellan aktörer igenom tid och rum, av ett och samma fenomen.
Inramningar är bredare än förståelse då de också innehåller handling. Då
förståelse kan sägas orsaka handling hör de dock ihop. Det finns således ett
ömsesidigt beroende mellan dem där förståelse utgör delar av inramningar,
vilka i sin tur formar förståelsen (Schön & Rein 1994; Perri 6 2005; Beland
Lindahl 2008).
Teoritraditionen är ett relativt omfattande och spretigt fält som innehåller en mängd olika typer av inramningar och varianter på hur de förhåller sig till varandra, vilket gör att jag gjort ett urval av de delar som är
relevanta för min studie. Vad som dock är genomgående i olika grenar av
inramningsteorin är enligt Perri 6 (2004:94) dels att inramningar organiserar erfarenheter då de hjälper människor att känna igen och rangordna
vad som händer omkring dem. Dels påverkar de hur människor agerar när
de ställs inför olika omständigheter (jfr Gray 2003:12).
Jag förstår inramningar som något som möjliggör för aktörer att lokalisera, förstå, identifiera och beteckna företeelser omkring sig (Goffman
1986:21; Gray 2003:11). Vidare är inramningar förenklingar av en komplex
och osäker verklighet som aktörer gör för att få omgivningen att bli begriplig (Entman 1993; Eder 1996; Klintman & Boström 2004, Verloo 2005;
Klintman 2006). Det påminner om hur Triandafyllidou & Fotiou (1998)
menar att inramningar inkluderar ”beliefs, images or symbols shared by
people in a given society. Each society disposes of a limited pool of such
interpretive schemes which people use to make sense of the world. The concept of frames refers, thus, to the everyday use of such schemes which make
social reality meaningful” (jfr även Perri 6 2005). I meningsskapandet (Giddens 1984:28) lyfts vissa delar fram medan andra trängs undan vilket
möjliggör för både individuella och kollektiva aktörer att hålla en konsekvent
linje i en specifik fråga. Därigenom underlättas agerande (Snow et al. 1986).
En inramning kan också förstås som en historia (Schön & Rein 1994:24) som
gör händelser och fenomen överblickbara och därmed hjälper individuella
och kollektiva aktörer att hantera omvärlden (Snow et al. 1986). Samma
fenomen eller händelse kan sålunda skildras i flera, ibland motstridiga,
historier. Mer specifikt menar Entman (1993:52) att inramningar även kan
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definiera problem, diagnostisera problemets ursprung, göra moraliska bedömningar och föreslå hur problemet bör lösas, om än inte alltid alltihop.
Gray (2003:11) menar att ”framing” är den aktivitet och process som
skapar ”frame”, vilket visar på att begreppet både är något man gör: ”att inrama”, och ”en inramning”. Inramningar är alltså inte permanenta utan de
kan, med Grays (2003:12) ord ”change through future reframing activity”. En
inramning är en föränderlig process som bygger på aktörers konstruktioner
av sin verklighet, en förståelse som alltså kan strida mot andra aktörers
uppfattning (jfr Snow et al. 1986; Benford & Snow 2000).
Inramningsteori så som den används inom forskning om sociala rörelser
betonar ofta inramningar av en medveten och taktisk natur, som när inramningarna görs av enskilda aktörer eller organisationer som vill uppnå ett
specifikt syfte, till exempel att bilda opinion i en specifik fråga eller värva
medlemmar (Snow et al. 1986). I den här studien inkluderas emellertid också
mer omedvetna och spontana inramningar, som en reaktion på en specifik
händelse grundad på sociala praktiker och världsbild (se t.ex. Schön & Rein
1994:34 om underförstådda ramar grundade på förgivettagna uppfattningar
om världen). Med andra ord görs inramningar som jag ser på dem ofta utan
att aktören reflekterar över dem, vilket gör dem svåra att beskriva i efterhand (Goffman 1986:21).33 Inramningarna kan därför vara både medvetna
och omedvetna, vilket jag ser som en av styrkorna. Inramningarna är medvetna handlingar så tillvida att aktörerna oftast kan redogöra för varför de
använder dem och argumentera för sitt val, samtidigt som de grundas på
vardagliga praktiker och normer som kan klassificeras som mindre medvetna
(Giddens 1984; Goffman 1986; Verloo & Lombardo 2007).
I den här studien inkluderar jag både taktiska/medvetna och spontana/omedvetna inramningar eftersom jag intresserar mig för såväl organiserade aktörer som privatpersoner utan ett direkt intresse för eller engagemang i sakfrågan. Detta gör att min studie skiljer sig från de studier som använder inramningsteori för att analysera sociala rörelser eller andra grupperingar som har tydliga mål för sin verksamhet. De privatpersoner jag
inkluderar i min studie har fortfarande åsikter och ett förhållningssätt
gentemot lokaliseringen, men inte nödvändigtvis en genomtänkt strategi
utifrån vilken de formar sin inramning. Goffmann uttrycker det som att
inramningar skiljer sig åt i organisationsgrad, där vissa är tydligt definierade
och begränsade medan andra inte har någon tydlig form utan snarare utgör
—
33
Det innebär att uppdelningen av det empiriska materialet i inramningsstrategier som
görs i avhandlingen är ett analytiskt resultat.
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ett perspektiv. Inramningen ”allows its user to locate, perceive, identify, and
label a seemingly infinite number of concrete occurrences defined in its
terms”, även om inramningen inte är uttalad eller ens medveten (Goffman
1986:21).
Med detta sagt bör det dock understrykas att även enskilda privatpersoner har egenintressen och medvetet kan rama in en fråga på ett specifikt sätt i förhoppningen att nå ett specifikt resultat, men att de är en del av
den kontext som omger dem vilket påverkar deras handlingar. Det är delvis
här sociala praktiker kommer in, vilket utvecklas nedan. En av styrkorna
med inramningsteori anser jag sålunda vara att både aktörernas strukturstyrda och individstyrda handlingar får plats. Inramningsanalys täcker samspelet mellan aktörer och historiskt inbäddade politiska processer och
kulturell kontext. Genom inramningen definierar aktörer den sociala arenan och sina egna intressen, inklusive andra aktörer och deras intressen,
men också hur aktörerna och deras intressen hänger samman med specifika
problem och institutionell logik.
En viktig del av analysen är att aktörerna inte är omedvetna om andras
inramningar utan förhandlar med dem och positionerar sig mot dem.
Andras ramar kan uppmärksammas som giltiga och rimliga, men som mindre relevanta än den egna inramningen (Schön & Rein 1994). Aktörer kan
basera sina inramningar på samma slags kriterier, som att naturvärden bör
skyddas eller energimixen förändras, men använda dem på olika sätt vilket
gör att inramningarna ser olika ut och kan hamna i konflikt med varandra
(Gray 2003; Perri 6 2005). Även mer specificerade åsikter, som att andelen
förnyelsebar energi bör öka, kan ge upphov till olika förhållningssätt till
lokaliseringen av specifika projekt.

3.2. Sociala praktiker
För att beskriva vad som försiggår inom och mellan inramningar och hur
inramningarna uppkommer har jag valt att kombinera inramningsteori
med valda delar av teorier kring sociala praktiker. Praktikerna ses således
som förklarande för inramningarnas innehåll. Men inramningarna påverkas också av sociala praktiker – de ”görs” så att säga genom praktikerna.
Intuitivt är det lätt att tänka sig att sociala praktiker endast handlar om
vad människor gör, men samhällsvetenskaplig teori kring människors
handlande är mer omfattande än så. En social praktik är inte detsamma som
individers vanor och beteenden vid en specifik tidpunkt utan ”a temporally
unfolding and spatially dispersed nexus of doings and sayings” (Schatzki
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1996:89). Med andra ord åsyftas en sammanslagning, ett mönster, av flera
unika ageranden, som enligt Reckwitz (2002:249) rymmer fysiska och
mentala aktiviteter, föremål och dessas användningsområden samt bakgrundskunskaper som ger förståelse och känslomässiga band. Dessa element i samspel utgör praktiken. Individen blir då bäraren av praktikerna
och en del av ett rutinartat sätt att förstå och tolka sin omvärld som genom
praktikerna kan delas med andra (Reckwitz 2002:50; Shove, Pantzar &
Watson 2012:7). Av analytiska skäl har jag skapat ett antal aktörsgrupper
utifrån de sociala praktiker som de har gemensamt (tabell 4.1.). Dessa grupper innehåller också olikheter och motsägelser, men utifrån det empiriska
materialets storlek hade det inte varit möjligt att göra mer detaljerade
aktörsgrupper utan att riskera generaliserbarheten.
Utgångspunkten är, till skillnad från i många andra sociala teorier, att
det varken är människors individuella intressen eller externa krafter, som
tekniska innovationer, som skapar förändring utan just sociala praktiker
(Giddens 1984; Schatzki 1996; Reckwitz 2002; Shove, Pantzar & Watson
2012). Perspektivet utgör således ett komplement till den sociologiska diskussionen om struktur och individ. Exempelvis utgår Giddens (1984) teori
om ”structuration” ifrån att mänsklig aktivitet och sociala strukturer är en
dualitet som formar och formas av varandra. Även om aktörer kan ge förklaringar till sitt handlande, vilket får dem att framstå som medvetna, är
handlingarna en del av det sociala system som på ett strukturellt plan formar det dagliga livet. I de dagliga aktiviteterna reproducerar aktörer strukturella samhällsystem (Giddens 1984:24).
Sociala praktiker är inte enbart sociala fenomen då materiella resurser,
som infrastruktur, redskap, energikällor och tekniska anordningar, ingår i
dem (Reckwitz 2002; Shove & Pantzar 2005; Shove, Pantzar & Watson 2012;
Shove & Walker 2014). De materiella resurserna utgör dock bara en del av de
arrangemangen i relation till specifika praktiker och är inte en social praktik i
sin egen rätt. Pickering (1995) menar att materiella ting påverkar sin omgivning på ett högst påtagligt sätt, och har materiell agens, det vill säga en
agens som ligger utanför den mänskliga sfären men som ändå påverkar oss.
Ett hus tvingar människor och djur till omvägar för att komma till andra
sidan, ger skydd mot väder och vind men stänger samtidigt ute. Det förhindrar att något annat skapas på platsen och ger skugga vilket påverkar
växtligheten. Samtidigt har inte huset placerat sig där självt, det har kommit
till genom politiska beslut, ekonomiska satsningar och har fått sitt utseende
efter arkitektens ritningar som beställts av dem med makt över platsen.
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I relation till den materiella agensen finns den mänskliga agensen. Människor agerar inom ramen för den materiella agensen, och skapar denna
genom att utforma maskiner och teknologier. Utveckling skapas genom att
maskinerna kan utföra mer än vad människan skulle ha kunnat göra på
egen hand, men det är bara människor som har strategiska mål med sina
handlingar. Pickering (1995: 17ff) talar om att mänskliga aktörer, till skillnad
från materiella, har intentionalitet. Människor har mål för framtiden, även
om dessa kommer att påverkas av materiella ting. De konstruerar aktivt maskiner utifrån dessa mål, för att sedan passivt invänta vilken materiell effekt
maskinerna har. Om justeringar behöver göras påtar sig den mänskliga
agenten återigen den aktiva rollen i ett mönster som upprepas kontinuerligt.
Å andra sidan är materiella arrangemang och infrastrukturer på sätt och
vis mer permanenta än enskilda praktiker som ”händer”, vilket gör att materiella ting även påverkar framtida handling. Att materiella arrangemang
och sociala praktiker delvis existerar under olika temporaliteter gör att
Shove och Walker (2014, med referens till Schatzki 2010) förespråkar en
analytisk separation av dem. Ytterligare ett skäl för separationen är att flera
olika aktiviteter pågår i eller på en och samma ”sak”, exempelvis används en
väg för flera olika slags praktiker. När de materiella anordningarna och
praktikerna hålls isär är det dock viktigt att komma ihåg att anordningarna
inte är kontextuellt oberoende utan att de också är skapade genom praktiker
(Shove & Walker 2014:50ff). De materiella tingen kan användas som
allierade i inramningarna, som en fabrik för dem som beskriver platsen som
industrialiserad.
Besläktat med detta är Ingolds (1993) begrepp taskscape som innefattar
en samling aktiviteter som tillsammans ”denote a pattern of dwelling
activities”. Begreppet innebär att tekniska och sociala praktiker hör ihop,
det vill säga att människors tekniska praktiker är inbäddade i det sociala.
Taskscape ingår i det som Ingold (1993) kallar dwelling perspective, som
innebär att platsen ska betraktas som skapad genom de handlingar som
gjorts av dem som bott och verkat på platsen.
För att sammanfatta: Sociala praktiker såsom termen används i den här
studien kombinerar betydelsen av det materiella och den fysiska handlingen
med kognitiva handlingar. Handlingarna kopplas dessutom samman med
andra rums- och tidsdimensioner då praktiker formas av sin omvärld och
baseras på bakgrundskunskap och framtida förhoppningar. Alla dessa
element är framträdande när det gäller lokaliseringar av energiinfrastruktur.
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3.3. Globalt och lokalt
En central relation i den här studien är den mellan ”globalt” och ”lokalt”.
Globalisering handlar delvis om ekonomisk rörlighet där nationsgränsernas
betydelse för kapitalet minskar. Transnationella företag med alltmer inflytande flyttar runt sin verksamhet mellan olika nationella territorier för att
undkomma övervakning och skatter (Urry 2014b). Ett annat uttryck för
globalisering är teknologier som möjliggör omedelbar kontakt och informationsutbyte oavsett geografiskt avstånd (Castells 1999; Martello & Jasanoff
2004). Globalisering gör långväga resor till andra ställen på jorden möjliga
vilket öppnar för kulturella utbyten, men även likriktning – samma affärskedjor finns jorden runt. Vidare är det bara vissa delar av befolkningen som
har resurser och möjligheter, på grund av inkomst, kön, och etnicitet, att
förflytta sig. Dessa sätter därmed agendan, medan andra tvingas till mobilitet utan att ha makt att påverka (Massey 1991).
Ett uttryck för globalisering är det som Beck (1998) kallar för risksamhället, som nämndes kort tidigare. Beck (1998) målar upp en bild av ett
samhälle där riskerna är vaga, osynliga och ofta saknar nationella gränser.
Exempelvis går miljöföroreningar från att vara synliga till att ofta inte ens
märkas vilket gör det mer komplicerat att spåra och identifiera risker i tid
och rum. Risker har alltid funnits, men de har i modernitetens förlängning
blivit globala. Utveckling av teknik liksom ekonomisk tillväxt för med sig
risker, exempelvis klimatförändringar, som inte kan hanteras med industrisamhällets logik.34 Ett annat exempel är konsekvenserna av ett havererat
kärnkraftverk som påverkar områden långt från platsen där katastrofen
inträffade. Som vi ska se i studiens empiriska delar ingår dylika vaga och
globala risker i inramningarna av energiinfrastrukturernas lokalisering.
Även om globaliseringen kan sägas förändra spatiala och temporala
dimensioner av det sociala (”the time-space compression” (Harvey 1990;
Massey 1991)) genom att världen är nåbar med ett knapptryck och genom
betydelsen av globala strömmar av varor, pengar och idéer spelar det lokala
och det platsbundna fortfarande en viktig roll (Urry 1990; Massey 1991:1;
Martello & Jasanoff 2002:4). Rumsliga dimensioner av sociala fenomen har
lyfts fram av forskare som Doreen Massey, David Harvey, Anthony Giddens
—
34
Benämningen risksamhälle betyder enligt Beck (1998:19ff) att det är riskerna som styr
samhällsutvecklingen. Risksamhället är en fortsättning av industrisamhället, där det
moderna möter sina egna premisser, och existerar parallellt med industrisamhället,
klassamhället och så vidare. För den här studiens räkning räcker det att notera att risk är
en central komponent av livet i det moderna, det är inte nödvändigt att beskriva hur
långt på väg mot ett fullständigt risksamhälle vi befinner oss.
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och John Urry med flera, som alla menar att det spatiala inte kan studeras
isolerat från det sociala, men att inte heller det sociala kan teoretiseras utan
att ta hänsyn till det spatiala (Massey 1992; Lidskog 1994:158, Gieryn 2000).

3.3.1. Plats
Även om globala processer är högst relevanta att studera, inte minst i en
studie om energilokalisering, förklarar de inte vad som händer på specifika
platser (Pickvance 1990). Lokala särdrag kvarstår och lokal kunskap är viktig för att komma till rätta med globala problem. Plats är därför fortfarande
en relevant skalnivå, och har en framträdande roll i den här studien – inte
minst då aktörer i sina inramningar av olika typer av lokaliseringar delvis
gör dem med utgångspunkt i hur de använder platsen.
Plats har definierats på många olika sätt, och olika begrepp har använts.
Giddens (1984:118) förespråkar exempelvis att man ska använda begreppet
”locale” istället för ”place”, och Ingold (1993 och flera andra citerade författare) använder sig av begreppet landskap istället för plats. Landskap används i den här studien som den abstrakta och visuella upplevelsen av
platsen (jfr t.ex. Macnaghten & Urry 1998:200-201), medan begreppet plats
används i betydelsen ett ställe som har en konkret fysisk form och som kan
definieras med hjälp av olika karaktärsdrag och materiella föremål35 samt
har en lokalisering gentemot andra platser. Förutom de fysiska aspekterna
består plats också av den mångfald av förståelser och känslor som individer
och grupper associerar med området (jfr Devine Wright 2009:427) En plats
är en unik, men inte isolerad, punkt i universum (Giddens 1984:118; Gieryn
2000). En plats kan vara allt från ett rum eller en industri till en skog eller en
hel stad, och avgränsas därför genom aktörernas definition av den (Gieryn
2000). Plats har ett fysiskt innehåll i form av bebyggelse, växtlighet och
infrastruktur, men avgränsas, ges mening och skapas genom sociala praktiker och i interaktion mellan aktörer. Plats skiljer sig från besläktade koncept
som ”rum” eller ”miljö”.
Det platsbundna kan tolkas som globaliseringens motsats, som något
reaktionärt och statiskt, men platsen kan även ses som stadd i ständig förändring och ”constructed out of a particular constellation of social relations,
meeting and weaving together at a particular locus” (Massey 1991:7), det vill
säga en mötesplats mellan en specifik geografisk yta och resten av världen.
Platsen görs genom de sociala praktiker som utförs av aktörer i samklang
med det de uppfattar som ”naturen” och med hjälp av materiella redskap
—
35
Se Latour (1996) om teknik och plats som sammanslagning av ting.
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(Røpke & Christensen 2013). Besläktat är Lefebvres (1991) begrepp ”spatial
practices” som betonar att vissa platser tillskrivs vissa egenskaper och att vi
genom den levda praktiken återskapar dem (se även Shields 1991, Macnaghten & Urry 1998). Men platsen görs även i relation till det förgångna
(Pickvance 1990:1).
Ingolds ”dwelling perspective” som introducerades ovan innebär att
platser ”is the world as it is known to those who dwell therein, who inhabit
its places and journey along the paths connecting them” (Ingold 1993:156).
Platser skapas av människor utifrån deras praktiker och sålunda utifrån
deras preferenser, erfarenheter och behov, vilket innebär att en specifik
plats inramas olika av olika individer och grupper. Vad som för någon utgör
en inkomstmöjlighet är för någon annan en plats för rekreation och för en
tredje en lokal för hotade arter. Urry (1990:189) beskriver det som att en
plats innehåller en mycket diversifierad uppsättning sociala grupper, där
vissa har investerat mer i platsen än andra. Vidare menar Urry att olika
sociala grupper har olika intressen i en plats, och tjänar på olika sorters
utvecklingar, från att bevara en natur- eller kulturmiljö till att skapa fler
arbetstillfällen (se även Jones 2003). Vissa är mer beroende av en plats för
sin överlevnad än andra, och platser som befolkas av mindre privilegierade
grupper kan exploateras av grupper som inte är lika bundna till platsen. Det
innebär att när olika sociala grupper har olika möjlighet och förmåga att
hävda sin uppfattning och påverka utvecklingen uppstår en hierarkisk relation. Därmed råder en hierarkisk relation också mellan inramningarna.
Platsen är en del av individuellt och kollektivt identitetsskapandet och vi
tenderar att ha starka emotionella band till vissa platser. Relationen mellan
person och plats är ömsesidig såtillvida att plats, som just diskuterats,
skapas genom människors uppfattningar (jfr t.ex. Saltzman & Svensson
1997) då de inte bara är geografiska utan även sociala, historiska och kulturella konstruktioner. ”Questions of ’who we are’ are often intimately related to questions of ’where we are’” (Dixon & Durrheim 2000:27), vilket
gör det relevant att detta sammanhang tala om lokal identitet som något
som sammanför dem som befinner sig på en specifik plats (Boholm & Löfstedt 2004:xx; Sjölander Lindqvist 2004, Gieryn 2000). Lokal identitet är
inget statiskt utan skapas och omformuleras när platsen förändras (Dalby &
Mackenzie 1997). Det är även viktigt att påpeka att det inte bara finns en
lokal identitet utan flera (Urry 1990; Massey 1991:8). Trots det beskrivs
platser av utomstående oftast i linje med en dominerande, mest framträdande identiteten (jfr Shields 1991:47ff).
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Lokaliseringar av nya storskaliga anläggningar kan vara ett sätt att stärka
den lokala identiteten och skapa samhällsutveckling (Magnusson 2016),
exempelvis för att aktörer är stolta över att ”deras” plats är med och motarbetar klimatförändringar genom att anläggningar för förnyelsebar energi
förläggs dit (Devine-Wright 2009).
Lokaliseringar av dylika anläggningar kan också bli ett slags stigma (Boholm & Löfstedt 2004:xix, med referens till Erwing Goffmans (1963) teori
om stigma. Jfr även Shields 1991). På de platser som får en ny industri eller
annan potentiellt farlig eller störande anläggning kan de boende känna sig
stigmatiserade och uppleva att andra dömer dem genom sina förståelser av
platsen. Det som uppfattas som ett hot mot specifika landskap, till exempel
en storskalig anläggning, kan även uppfattas som hot mot den egna identiteten (Dalby & Mackenzie 1997; Duncan & Duncan 2004:29; DevineWright 2009). Samtidigt kan det motsatta, att en verksamhet försvinner
eller att en planerad anläggning inte byggs, också förstås som ett hot. En
lokalisering som ett stigma eller löfte ger paralleller till Shields (1991) diskussion om marginaliserade platser. Shields menar att en plats kan bli marginaliserad på grund av sin geografiska position, för att den hyser illa
omtyckta verksamheter eller på andra sätt utgör ”det andra” i relation till en
mer välsedd plats. Samtidigt kan den marginaliserade platsen vara uppskattad just på grund av sin marginalisering av dem som identifierar sig
med den. En lokalisering kan alltså fungera som en bekräftelse av identiteten eller tvärtom.

3.3.2. Den naturliga platsen – orörd eller brukad?
När politiker, boende, exploatörer och turister beskriver en plats ter sig
beskrivningarna sällan lika. Som diskuterades ovan skapar olika sociala
praktiker och erfarenheter platsen. Diskussionen fördjupas nedan genom
ett resonemang om vad som anses vara ett ”naturligt landskap”, värt att
skydda från exploatering, i kontrast till det brukade landskapet.
Modernitetens ideal har fört med sig en tro på att framsteg bevisas genom mänsklig dominans över naturen (i betydelsen ”vildmark”), men också
att det finns natur värd att bevara orörd (Macnaghten & Urry 1998:7;
Duncan & Duncan 2001; Urry 2014a). Exempelvis fokuserades miljöarbetet
under efterkrigstiden på att skydda områden med ”värdefull” natur samtidigt
som jordbruket uppmanades till intensifiering och industrier utvecklades och
blev mer teknikintensiva. Därigenom skapades separerade landskap för natur
och produktion. Dessa motpoler existerar alltjämt och genomsyrar vad som
ses som landskap för produktion och landskap för rekreation. Separeringen
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av natur och mänsklighet skapar en bild av naturliga landskap som något
som är likställt med orörd vildmark (Svensson 1997; Duncan & Duncan
2001:397). Denna separering lämnar lite utrymme för att visa att mänsklig
aktivitet pågår i det ”naturliga landskapet” vilket skapar en distans mellan
aktörerna och platsen. På ett sätt kan den inramningen förstås som att naturen ges ett värde i sig själv, en ekocentrisk syn på naturen, men samtidigt
vidmakthålls det modernistiska idealet att hålla isär natur och samhälle.
Som Macnaghten och Urry påpekar finns dock ingen Natur där ute som
väntar på att bevaras: ”[…] there is no nature simply waiting to be conserved, but, rather all forms of its conservation entail judgments as to what
indeed is nature” (Macnaghten & Urry 1998:22). Människor uppfattar natur
på ett komplext och diversifierat sätt som inkluderar ambivalens, kärlek,
tvång, ansvar och tradition. Macnaghten och Urry (1998:2) menar också att
det är genom människors sociala praktiker, speciellt i relation till där de bor
och verkar, olika ”naturer” skapas och omförhandlas. Olika förståelser av
vad som ses som onaturligt eller miljöfarligt dominerar därför bland och
mellan olika aktörer, i olika tider och i olika rumsliga kontexter, och förståelserna kan motsäga varandra vilket i förlängningen leder till dominansförhållanden.
I likhet med Macnaghten och Urry hävdar jag att det finns en skala över
vad som anses definiera en naturlig plats som är tätt sammankopplad med
vilka sociala praktiker som förekommer och hur länge en företeelse har
existerat där. I ena änden av spektrumet finns då platser där människor
aldrig satt sin fot, medan den andra extremen är en plats där det pågår en
omfattande förändring. Däremellan finns en mångfald av förståelser av vad
som är naturligt förekommande. Förståelserna skiftar beroende på aktörens
relation till platsen och sociala praktiker. Exempelvis ses bolmande rök från
en fabriksskorsten kanske som ett onaturligt inslag på en plats som i övrigt
anses bestå av ”naturvärden” av en aktör som inte är så hemmastadd på
platsen. En annan aktör ser kanske fabriken som ett naturligt inslag i
landskapsbilden eftersom hen anser att fabriken definierar platsen tack vare
sin historia där. Därför behöver inte nödvändigtvis inramningen av en plats
som ett ”naturligt landskap” innebära att det är orört av mänsklig hand.
Ibland är det till och med tvärtom. Det finns en idealiserad bild av hur
skyddsvärda natur- och kulturlandskap ser ut, men då sådana till stor del
ser ut som de gör på grund av att människor och deras tamboskap tuktat
dem genom historien, kommer landskapet att förändras drastiskt om det
inte längre brukas. Det kan då komma att uppfattas som ”onaturligt” av
dem som känner det som brukat.
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3.3.3. Sinnen
Platsen upplevs genom sinnena, och sinnena utgör en viktig del av de
sociala praktikerna (jfr Macnaghten & Urry 1998). Det aktörer ser, hör,
luktar och känner påverkar om de betraktar platsen som brukad eller orörd.
Inramningen av lokaliseringen av energiinfrastruktur påverkas också den av
sinnesintryck, för nyetableringar av tekniska anläggningar märks. De syns,
hörs och känns på olika vis. Det är därför relevant att i den här delen av avhandlingen också presentera perspektiv på sinnesintryck och dessas betydelse för inramningar. Exempelvis uttrycker aktörer oro för visuella och
audiella störningar när storskaliga anläggningar planeras, medan andra
tycker att karaktären på (samma) landskap av olika anledningar passar för
den typen av verksamhet. Även om inte förändringen av platsen är direkt
observerbar kan bara vetskapen att något kan eller ska förändras innebära
en ny uppfattning av en plats.
Det sinne som ur ett modernt västligt perspektiv mest används när
platser bedöms och värderas är synen (Macnaghten & Urry 1998; Soneryd
2004). När platser avbildas på vykort, målningar och kartor, separeras också
de sinnen som vi uppfattar dem med, och synen blir dominerande. Synen
blir det sinne som kan bidra med en distanserad och till synes ”objektiv” syn
på världen, medan exempelvis hörseln förknippas med en mer personlig
världsbild (Soneryd 2004:740). Bilder upprätthåller en specifik förståelse av
hur ett fint landskap ”ska” se ut och hur man ska bete sig där, och innebär
också övervakning och kontroll, inte bara över naturen utan också över
samhället då andra intryck stängs ute (Macnaghten & Urry 1998:121ff).
Andra sinnen än synen är trots detta minst lika viktiga för att förstå hur
människor ramar in olika företeelser, framförallt när man utgår ifrån sociala
praktiker. Exempelvis var det stadens lukt och oljud, mer än vad som
märktes i synfältet, som fick välbärgade människor att leta sig ut till mer
rurala områden på 1800-talet då hörsel- och luktintryck inte går att stänga
ute på samma sätt som synintryck (Macnaghten & Urry 1998: kap 4).
Platser är förbundna med lukter, men enligt bland andra Lefebvre (1991)
och Bauman (1993) har lukter blivit mindre viktiga i det moderna samhället, eller snarare har de exkluderats för att skapa en känsla av renhet.
Oönskade lukter uppfattas som onaturliga även om de kommer från organiskt material. Omöjligheten att helt göra sig av med lukter visar dock hur
konstruerad moderniteten är eftersom världen inte går att helt kontrollera
(Macnaghten & Urry 1998:129).
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I fråga om ljud kan det till och med vara svårt att i dagens västvärld finna
en orörd plats där inte ”onaturliga” ljud såsom flygplan eller vägar hörs
(Macnaghten & Urry 1998:131). Dock kan även naturliga ljud uppfattas
som onaturliga om de inte anses passa in, såsom skränande fågelflockar.
Krohn och Damborg (1999:955) diskuterar att förespråkare av förnyelsebara energikällor i allmänhet och vindkraft i synnerhet uppfattar lokala
vindkraftverk som mindre ljudliga och som ett mindre ingrepp i landskapet
än motståndare till verken. Audiella störningar kan därför ha andra orsaker
än det faktiska ljudet, även om det är viktigt att understryka att ljud kan
vara ett stort problem.
Lukter, ljud och synintryck påverkar alltså människors uppfattning om
platsen, även om uppfattningarna skiljer sig åt mellan olika aktörer. De som
vistas på landsbygden i rekreationssyfte vill ofta se djur beta på ängarna och
gillar också det kulturlandskap som djuren skapar, men de vill gärna slippa
känna lukten av djurhållning eller störas av traktorer och djurläten, något
som andra uppfattar som en naturlig del av platsen. Eller som Macnaghten
och Urry (1998:131) uttrycker det: ”[o]ne could note that one person’s
sound pollution may on occasion constitute another person’s sign of nature.” Detta kommer till uttryck i de inramningar av infrastrukturlokaliseringar som studeras i den här avhandlingen, inte minst i form av vad som
upplevs som lämpligt och ”naturligt” förekommande på en plats.

3.4. Förändring över tid
Sociala praktiker som har utförts, utförs och kommer att utföras påverkar
hur aktörer förstår en plats (Ingold 1993), och plats hör därför samman
med tid. Aktörer gör olika historiska kopplingar till en plats, exempelvis
beroende på om deras släktingar härstammar därifrån, och har olika framtidsscenarier (Bender 1993; Ingold 1993; Saltzman & Svensson 1997; Sjölander Lindqvist 2004). Platskonstruktionen påverkas även av att aktörer
använder den under olika tidsperioder (dels under olika årstider, läs skillnaden mellan fritidsboende och fastboende på exempelvis Gotland, men
också i olika faser av livet) vilket gör att de kan förväntas rama in förändringar olika. Dessutom kan det som står för förändringen, i studiens fall
energiinfrastrukturen, också betraktas som temporär eller permanent beroende på vad den jämförs med.
Aktörer hanterar element som tillhör olika tidsperioder parallellt (Latour
1993:76), vilket gör att de på samma gång kan värdesätta respektive kritisera
ett genom historien skapat kulturlandskap å ena sidan och den senaste
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tekniken å andra sidan. Dessutom kan de båda elementen uppfattas som
sammankopplade. Vindkraftverk, till exempel, kan för en del människor
föra tankarna till forna tiders väderkvarnar. Samtidigt kan de som motsätter
sig samma vindkraftverk göra det genom att plocka ut andra delar ur den
moderna utvecklingen som passar deras världsbild bättre, som att kärnkraft
är den mest lämpliga energikällan.
Även om mätandet av tid är en mänsklig uppfinning, har även naturen
och det materiella en temporalitet. Lash och Urry (1994:242, se även
Macnaghten & Urry 1998:147) menar att västvärlden tvingas frångå den
modernistiska fokuseringen på klocktid för att i allt större utsträckning inkludera å ena sidan glaciär tid, där förändringar sker långsamt, och omedelbar tid (se även Castells (1999) uttryck ”tidlös tid”) å den andra. Materiella
resurser som datorer är ett uppenbart exempel på något som både möjliggör
och är ett uttryck för omedelbar tid – genom direkt kommunikation och
snabba uträkningar. Därigenom är även olika delar av världen rumsligt
sammanbundna.
Genom att transportera fossilt bränsle mellan olika delar av världen kan
energiinfrastrukturer så som naturgasledningar sägas vara av global natur
över flera tidsdimensioner. Fossilt bränsle är kopplat till glaciär tid – dels
genom att den skapats under miljontals år, men också för att konsekvenserna
av koldioxidutsläpp är oöverblickbara i framtiden. I fallet Nord Stream förstärks den globala karaktären av bolagets transnationella struktur och att
infrastrukturen förbinder olika länder och marknader.
Antaganden om vindkraft som säger att förnyelsebart är den hållbara
lösningen på energifrågan har även de en glaciär dimension. Just hållbarhetsbegreppet är intressant ur ett tidsperspektiv då det lyfter fram hur kommande generationer kommer att påverkas av de beslut som tas idag. Vi
förväntas dessutom inte bara känna ansvar för kommande generationer,
utan även för framtiden på andra delar av jorden och för företeelser såsom
ozonlager och klimat som kan upplevas som abstrakta (Macnaghten & Urry
1998:154), det vill säga sådant vi svårligen kan känna att vi är direkt berörda
av. Det innebär därmed också en förskjutning från det lokala till det globala.
Teknologi kan separera praktiker från deras placering i tid och rum.
Exempelvis kan hela världen nås omedelbart genom en mobiltelefon med
internetuppkoppling, medan dess användare själv förflyttar sig. Aspekter av
tid och plats blir dock inte irrelevanta i dessa sammanhang då platsbundna
praktiker finns kvar parallellt (Røpke & Christensen 2013). Det finns motpoler till den globalisering, platslöshet och kortsiktighet, som Becks ”risksamhälle” (1994, 1998, 2009), Giddens ”reflexive modernity” (1991, 1996,
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2011), Harveys ”time-space compression (1990) och Baumans ”liquid modernity” (1998, 2000) ger exempel på och som vissa menar kännetecknar
vår tid. Macnaghten och Urry skriver:
This slowing down of place, or perhaps the capturing of place by its ‘community’ presupposes a glacial sense of time, in which people feel the weight
of history, of all those memories of that very particular place, and to believe
that it can and will still be there in its essence in many generations’ time.
(Macnaghten & Urry 1998:159)

Jag vill dock hävda att denna ”grundning” i en plats görs parallellt med det
platslösa och omedelbara. Aktörer reagerar, i det här fallet på lokalisering av
energiinfrastruktur, både utifrån sin position i rummet och i tiden. Dock
bör påpekas att ur min synvinkel behöver inte en inramning baserad på
plats utgå ifrån en önskan efter en statisk plats där ingenting förändras. Det
kan snarare vara tvärtom, aktörer kan nära en önskan om att platsen blir en
del av en global utveckling, exempelvis ett förändrat energisystem. Platsen
som i ständig förändring kan också upplevas som det naturliga normaltillståndet. Förändring är därför ett viktigt begrepp i min analys.
Sammanfattningsvis menar jag att det lokala har avgörande betydelse,
men att platser också påverkas av samhällsförändringar. Det gör att de är en
del av andra spatiala nivåer, liksom att de sträcker sig bakåt i historien och
in i framtiden. Lokaliseringen av en energiinfrastruktur innebär en förändring av en plats, av dess betydelse för olika aktörer, relationerna mellan
aktörer och för de sociala praktiker som pågår, vilket också innebär att inramningen av platsen förändras. Detta sker inte i ett temporalt eller spatialt
vakuum. Platser är förbundna med varandra och ingår i det globala. Förändringen sker heller inte i ett maktlöst vakuum. Huruvida en lokalisering
realiseras beror på vilken inramning av platsen och energiinfrastrukturen
som blir den dominerande.

3.5. Energi som samhällsfenomen
I det här avsnittet vidgas den teoretiska förståelsen av lokalisering av
energiinfrastruktur till att inkludera förståelsen av själva energiformen och
den tekniska infrastrukturen. Syftet är att visa att lokaliseringsinramningar
bör förstås som ett komplext samspel av olika element. Infrastrukturen är i
en mening ingenting i sig själv, utan den blir vad den blir beroende på sitt
användningsområde och var den placeras.
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I dagens Sverige är tillgång till energi en del av i princip allt vi företar oss;
energitillgången möjliggör resor, arbete, kommunikation, transporter och
hushållssysslor. Med andra ord, den är inbakad i de flesta av våra sociala
praktiker. Shove och Walker (2014:42) påpekar att då ”energy supply and
demand are realized through artefacts and infrastructures that constitute
and that are in turn woven into bundles and complexes of social practice”
kan relationen mellan energi och samhälle inte definieras av externa faktorer och drivkrafter. Istället bör användningen av energi förstås som ett
uttryck för den pågående reproduceringen och förändringen av själva
samhället. Detta innebär att sociala praktiker både föder och uppkommer ur
energianvändning och infrastrukturer. Exempelvis bygger många nutida
praktiker på förekomsten av elektricitet, samtidigt som elsystemet inte hade
utvecklats om inte många vardagliga aktiviteter förändrats till dess fördel,
som hur vi lagar mat, städar eller ordnar belysning (Shove & Walker 2014).
De sociala praktiker som dominerar påverkar sålunda den tekniska utvecklingen, och mäktiga organisationer har betydelse för vilka praktiker
som utvecklas. Också det är ett uttryck av makt. Infrastrukturen som producerar och transporterar energin är sålunda också den en del av sociala
praktiker. Beroende på vilken relation en aktör har till en viss infrastruktur
kommer den att inramas på olika sätt; vissa ser den kanske inte ens som en
infrastruktur utan uppfattar företeelsen som ett verktyg, en vara eller som
ett hinder (Star 1999).
Samtidigt är energi något avlägset. Anläggningar som producerar energi
är ofta storskaliga, vilket gör dem högst påtagliga för dem som befinner sig i
närheten, men det ganska ringa antalet anläggningar och deras placering
långt från befolkningscentra gör att majoriteten inte ser eller märker dem.
Olja, kol och naturgas utvinns och förädlas i andra länder och görs tillgängliga för oss genom transnationella företag och infrastrukturer. Möjligheterna till insyn och påverkan liksom att anföra besvär är begränsade (jfr Beck
1998). I och med introduktionen av förnyelsebara energikällor som sol- och
vindkraft, som på ett annat sätt är märkbara för större delar av befolkningen
då de placeras närmare ställen där människor uppehåller sig, blir energisystemet på sätt och vis återigen mer lokalt, samtidigt som även den energin
oftast är en del av det större energinätet.

3.5.1. Energi som miljö- och hållbarhetsfråga
Energi är också nära förknippat med miljöproblem (Lutzenhiser 1994).
Gränsöverskridande och svårupptäckta problem såsom klimatförändringar
är komplexa på grund av sin globala och i tiden långt utsträckta karaktär.
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Miljöproblemen sträcker sig över nationsgränser, påverkar alla samhällsklasser (om än inte lika mycket) och har långtgående konsekvenser som är
svåra att förutse (jfr Beck 1998). Paradoxen är att global uppvärmning inte
märks i det vardagliga livet, men om den inte bekämpas innan den märks är
det för sent (Giddens 2011:2). Giddens (2011:3) uttrycker det som att de
flesta politiska ledare är medvetna om faran med klimatförändringar, men
att frågan inte än är inbäddad i institutioner och det vardagliga livet. Jag
menar att uppfattningen att vi måste motverka klimatförändringar och
andra miljöproblem ingår i de flesta aktörers inramningar, men att den inte
alltid är den mest framträdande.
Miljöproblem som globala och tekniska frågor, där klimatförändringar
är ett tydligt exempel, accentueras i begreppet hållbar utveckling36 som myndigheter, politiker och företag ofta hänvisar till för att legitimera sin
inställning till olika energiprojekt (vilket jag kommer återkomma till i
senare kapitel). Macnaghten och Urry (1998:213) kallar hållbarhet för ”the
new public discourse”. Begreppet används inte bara av miljöaktivister utan
även av företag och stater. Begreppet kan sägas ha lett till att radikala miljöaktivister och mer marknadsinriktade aktörer närmat sig varandra vilket ger
förutsättningar för att hitta gemensamma lösningar. Samtidigt kan begreppet kritiseras för att vara uddlöst på grund av sin bredd och vaga natur (jfr
Giddens 2011:60).
När hållbar utveckling blivit inkorporerad i den allmänna diskursen
hamnar den globala problembeskrivningen i förgrunden, och företrädare
för officiella hållbarhetsdiskurser förlitar sig på att allmänheten kan identifiera sig med begreppet. Men den fysiska lokaliseringen av energiinfrastrukturer aktualiserar också mer lokala miljöfrågor, som störningar för
flora och fauna eller nedsmutsning, vilket kan föranleda en konflikt mellan
lokala och globala frågor om hållbar utveckling.
Samtidigt vore det en missvisande förenkling att dela in miljöproblem i
globala (klimatförändringar) och lokala (trafik, nedsmutsning) då det finns
en uppsjö av sätt som miljöproblem ramas in på, från konkreta till abstrakta
och moraliska. Aktörer utgår från sin identitet liksom olika förståelser av
omgivning och de hot och möjligheter den utsätts för, och kopplar därmed
—
36
Det finns flera, disparata, definitioner av hållbar utveckling (Hajer 1995), men den
bärande tanken bakom begreppet är att en långsiktig omsorg om sociala och ekologiska
värden inte är ett hinder för ekonomisk tillväxt utan snarare kan fungera som en motor
för den. Begreppet definierades i den så kallade Brundtlandrapporten som: ”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser nutida behov utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att tillgodose sina egna behov” (WCED 1987, min översättning).
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ihop globala och lokala frågor på olika sätt. Enligt Macnaghten och Urry
(1998:243) finns det ”[m]ultiple spaces of nature”, från lokala till globala,
och olika förståelser av dessa naturer baserade på rationella och moraliska
argument. För att kunna visa på samspelet mellan dem ser jag dock en
viktig poäng med att göra en analytisk uppdelning mellan globalt och lokalt
i det teoretiska ramverket liksom i delar av den empiriska analysen.

3.6. Dominerande inramningar
Ovan beskrevs hur det sällan eller aldrig finns bara en inramning av en
lokalisering eller en definition av vad som är ett naturligt landskap och att
inramningarna skiljer sig mellan olika aktörer och grupper (jfr Massey
1991; Shields 1991; Lidskog 1994:161; Cresswell 2015). De skiljer sig bland
annat på grund av att aktörerna utför olika slags praktiker, och därför använder platsen på olika sätt (Shove, Pantzar & Watson 2012). För att som
forskare förstå och förklara hur saker i landskapet, eller i det här fallet energiinfrastrukturer, vittnar om och är uttryck för konflikter, politisk kamp,
dominans eller ekonomisk orättvisa måste föremålen ses i sin samhälleliga
kontext. På så sätt blir de ett socialt objekt som kan analyseras som något
mer än bara föremålet i sig själv (Mitchell 2008).
Samtidigt som en lokalisering av de lokala aktörerna kan upplevas som
djupt politisk, exkluderande och som ett hot mot landskapets nuvarande
konstitution och den kulturella betydelsen av en plats, kan andra aktörer
beskriva anläggningen som ska lokaliseras som en del av en global, modern
och ”naturlig” utveckling. Eller som Boholm och Löfstedt (2004:xiv) uttrycker det: ”[a] projected facility often embodies global, modern and largescale values, which construe growth and change as inherently good”. Så är
fallet inte minst när det rör sig om en anläggning som kan tillskrivas egenskaper i linje med en hållbar utveckling, som att den minskar koldioxidutsläpp och/eller ger lokal ekonomisk tillväxt och arbeten.
Även om flera inramningar existerar parallellt innebär inte det att alla
har samma tyngd. Inte minst i policyprocessen blir det tydligt (jfr Verloo
2005). Därför är också inramningar en fråga om makt. Makt att diktera villkoren, makt i juridisk mening, ekonomisk makt och social makt. Gamson
och Modigliani (1989), som har undersökt allmänhetens inställning till
kärnkraft, menar att det finns ”konkurrerande paket” av förståelser av samhälleliga fenomen. Dessa paket har en central organiserande idé, en inramning, som kärna. Det pågår en kamp mellan vilket av paketen som råder över
tolkningen, men det rör sig om en dynamisk process där paketen utvecklas
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och förändras i takt med omvärlden, vilket innebär att maktförhållanden
mellan paketen kan förändras. Genom inramningen görs en tolkning av omvärlden liksom av andra aktörers inramningar i relation till den egna förståelsen. Därför menar jag att inramningsanalys har potential att adressera
frågor om dominans och exkludering mellan och inom inramningarna.
Givet frågans koppling till klimatförändringar och andra miljöfrågor kan
en maktdimension identifieras i relation till lokalisering av energiinfrastruktur – mellan dem som innehar kunskaper om dessa frågor inbäddade i
sina sociala praktiker och som kan kommunicera sin ”miljövänlighet” och
dem som inte har de förmågorna. Det rör sig med andra ord om ett slags
socialt ”miljökapital”. Detta miljökapital grundar sig ofta i ett upplevt kunskapsövertag, det vill säga att en aktör hävdar sig ha tillgång till fakta som på
ett objektivt sätt styrker den egna saken.
Att hänvisa till ett kunskapsövertag kan också leda till ett vetenskapliggörande (scientisation) av en lokalisering av en kontroversiell anläggning.
Vetenskapliggörande innebär i det sammanhanget att säkerheten kring en
potentiellt riskfylld verksamhet kan garanteras, men endast av vetenskapen.
Så länge riskerna inte är vetenskapligt erkända ”finns” de inte (Beck
1998:99). Lidskog (1994:93) kompletterar vetenskapliggörandet med avpolitiseringen (de-politicisation), som innebär att uppkomsten av en verksamhet
eller aktivitet framstår som naturligt given, eller med andra ord, en del av en
naturlig utveckling och inte som ett resultat av politiska motiv och beslut. På
likartat vis kan en lokalisering presenteras som tillhörande en annan politisk
nivå än den lokala och därmed utom påverkan för lokala aktörer (Lidskog
1994). Genom att en lokalisering avpolitiseras och vetenskapliggös framstår
den som objektivt rätt och riktig (jfr Desbiens 2013:220).

3.6.1. Makt över platsen
Makt över platsen innebär också makt att skriva, eller skriva om historien,
och att exkludera alternativa tolkningar (Duncan & Duncan 2001; Widgren
2004:459; Mitchell 2008:43; Desbiens 2013). I det perspektivet kan förståelsen av platsen som något som ska brukas eller bevaras ses som en maktkamp, där resultaten beror på vem som har det högsta ekonomiska, kulturella eller sociala kapitalet på den specifika platsen (Duncan & Duncan
2001) – de som vill att platsen ska brukas eller de som vill se den orörd. En
dominerande tolkning av hur en plats ska vara bottnar i exkluderande praktiker, det vill säga att några praktiker existerar på bekostnad av andra. En
dominerande platsförståelse leder även till att nya exkluderingspraktiker
skapas (jfr t.ex. Duncan & Duncan 2001; Shove, Pantzar & Watson 2012:135).
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Skapandet av ett naturreservat förhindrar exempelvis att platsen används för
andra syften – den kan bland annat inte exploateras. Omvänt kan industriell
exploatering leda till att platsen inte kan användas för friluftsliv och rekreation. Exkluderingspraktiker kan baseras på ekonomisk status, till exempel
ägande, men också sociala relationer, släktskap och annat spelar roll för vilkas
förståelse av en plats som dominerar. Kön och yrke är andra element som
påverkar vilka praktiker som existerar. När det gäller lokaliseringar är en vanligt förekommande ojämlik relation den mellan allmänhet och stora transnationella företag (Devine-Wright 2009:433).
Kampen om makten över platsen utkämpas delvis mellan olika individer,
grupper och företag rotade på platsen, men även mellan lokalsamhället och
kommersiella aktörer som vill etablera sig där. De som Gieryn (2000:470)
kallar ”place-professionals”, det vill säga planerare, arkitekter, beslutsfattare,
myndighetsföreträdare, investerare med flera, har även de stort inflytande.
Dessa ”utomstående” aktörer har sin egen inramning av platsen och har
ofta en sådan position att de får ett dominerande inflytande över hur
platsen används. De utformar på så sätt inte bara de fysiska strukturerna på
platsen utan även i hög grad uppfattningen om den. Det kan tyckas som att
dessa ”place-professionals” inte har någon relation till platsen som kan
knytas till deras sociala praktiker. Eller med andra ord, att de ser platsen
som ”space” snarare än ”place” (jfr t.ex. Massey 2005). Det finns en poäng i
distinktionen, men samtidigt är det verkliga förhållandet mer komplext.
Som jag ser det har dessa aktörer ofta en relation till den specifika platsen,
även om den relationen ser annorlunda ut än den relation som de har som
bor och har sin vardag där. Också ”place-professionals” kan ha sociala
praktiker knutna till sitt arbete och fritid som påverkar inramningen. Det
kan exempelvis handla om tjänstepersoner med ansvar för specifika områden, projektörer som är markägare eller politiker med direkta kontakter
med närboende och släktband till orten (vilka alla finns representerade i
mitt empiriska material).
Dominansrelationer finner man också i dispyter om lokalisering av anläggningar då lokaliseringen sker på en specifik, avgränsad yta vilket innebär att den konkurrerar om användningen av platsen med andra intressen.37
Ibland är de flesta av de inblandade aktörerna nöjda med en lokaliseringsprocess utfall, medan det i andra fall kan bli långdragna konflikter (Boholm
—
37

Avhandlingens empiriska fall är emellertid extra intressanta ur det perspektivet då
Nord Stream efter att konstruktionsfasen avslutats är ”platslöst”. Naturgasledningen är
placerad på en för de flesta odefinierad plats under ytan där den inte märks med sinnena. I Slite finns dock avtryck kvar.
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& Löfstedt 2004:xiii). Maktobalans är en vanlig ingrediens i svårlösta konflikter (Putnam & Wondolleck 2003:44). De olika inramningarnas hierarkiska relation har även praktiska implikationer för användandet av platsen.
Lokaliseringar innebär sålunda en kamp om både den fysiska ytan och om
inramningen av platsen (Massey 1991; Lidskog 1994:162).
Aktörer jämför också platser med andra. Platser värderas utifrån geografiskt avstånd till andra platser, upplevda estetiska värden, resursförutsättningar, grannar, affärsliv och andra upplevda fördelar och nackdelar (Duncan
& Duncan 2004). Parallellt med kampen inom platsen pågår således maktkamper mellan olika områden för att exempelvis få (eller undslippa) en
lokalisering av en kontroversiell anläggning. Ett sätt att göra det är att hävda
att platsen är unik och har ett så stort värde att det är omöjligt att jämföra
den med andra platser och därför även olämpligt att exploatera den
(Duncan & Duncan 2001). Gieryn (2000:470) skriver att ”[t]he struggle
between those who produce places for profit and those who consume it in
their daily grounds is played out against a global struggle among places for
the wherewithal to grow”. Om exempelvis byggandet av en industri stoppas
på en plats på grund av stark opposition kommer den med största sannolikhet att uppföras på en annan plats istället, kanske på en plats med samma
värden och förutsättningar men med mindre lokalt motstånd (jfr Putnam &
Wondolleck 2003).
När beslutet om huruvida en plats ska förändras, till exempel genom
lokaliseringen av en energiinfrastruktur, känns alltför avlägset och svårt att
påverka (exempelvis för att det politiska beslutet ska tas på en annan
politisk arena, för att projektet upplevs ha en komplex global natur eller
liknande) kan en känsla av maktlöshet infinna sig hos lokala aktörer. Maktkampen om lokaliseringar sker på flera olika plan – platser och där förekommande praktiker är sammankopplade med andra platser (genom resor,
informationsutbyte, varor) och energi som system och bransch har många
globala karaktärsdrag. Överväganden om energiform, inställning till klimatförändringar och geopolitiska implikationer blir sådant som kan vägas in i
inramningen, liksom, i förekommande fall, att infrastrukturen ägs eller
drivs av storskaliga transnationella företag.
Maktlösheten kan innebära en känsla av uppgivenhet, men även en mer
positivt laddad upplevelse av ansvarsfrihet. Det vill säga att ansvaret ligger hos
någon annan, vilket inte kräver något av den lokala aktören och därmed kan
innebära att aktören, medvetet eller omedvetet, reducerar sin inramning av
lokaliseringen genom att exkludera frågor som ligger utanför den lokala
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sfären. Huruvida känslan är negativ eller positiv kan bero på om aktören har
förtroende för den som ska ta beslutet/utföra lokaliseringen eller ej.

3.6.2. Tillit
En annan aspekt kopplad till makt och maktlöshet är därför att allmänhetens tillit till experter, organisationer, politiker och myndigheter – det
kan handla om att få kunskap om miljöfrågor, risker och fördelar med olika
energislag och behov – har ökat i takt med globaliseringen (Beck 1998; Martello & Jasanoff 2004:16). När energisystemet är globalt och på många sätt
”osynligt” blir allmänheten dessutom beroende av experter och företrädare
för företag och stat för att få information och kunskap om risker och fördelar. Den globala karaktären gör att det är svårt för allmänheten att själv
kontrollera uppgifterna. Ansvaret läggs då ofta på högre instanser. Allmänhetens vilja att delta och ta det delvis föreskrivna ansvaret för exempelvis
hållbar utveckling eller klimatarbetet bygger dock på att den har tillit till att
informationen som de högre instanserna ger är korrekt (Beck 2009).
Beträffande lokaliseringar av storskaliga anläggningar och infrastruktur
gäller behovet av tillit även företag och exploatörer (jfr Kunreuther, Slovic &
MacGregor 1996; Baxter, Eyles & Elliott 1999). Tillit, det vill säga förtroendet för att andra aktörer eller ting ska leva upp till det som förväntas av
dem,38 innebär delvis att avstå från makt och kontroll. Som Siegrist, Cvetkovich och Roth (2009:204) skriver innebär tillit ”the willingness to rely on
those who have the responsibility for making decisions and taking actions
related to the management of technology, the environment”. Det medför att
aktörens ansvar för att själv ta ställning i sakfrågan minskar när förtroendet
överlämnas till någon annan. Samtidigt menar Beck (1998:75) att man i
risksamhället inte har något annat val än att visa tillit då alla människor är
beroende av andras kunskap.
Tillit till andra aktörer, inte minst till dem i maktposition, påverkar om
och hur aktörer själva agerar och vilket ansvar de känner. Upplevelsen av
hur stater och företag agerar påverkar exempelvis huruvida enskilda aktörer
tar ansvar och införlivar miljövänligt beteende i de egna praktikerna eller ej
(Macnaghten & Urry 1998:252). En känsla av maktlöshet, misstro och upplevd brist på politiskt agerande hos både sig själv och andra aktörer på olika
nivåer kan leda till att allmänheten inte engagerar sig i miljöfrågor. Samma
brist på engagemang förklaras ofta av myndigheter med ett kunskaps- och
informationsunderskott (Macnaghten & Urry 1998:218).
—
38
Det finns flera sätt att definiera tillit, se vidare Earle & Cvetkovich (1999:4).
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3.7. Analytiskt ramverk
Utifrån genomgången av de teoretiska utgångspunkterna ovan ska jag i det
följande beskriva det teoretiska och analytiska ramverk som ska vägleda den
fortsatta analysen.
Som framgått intresserar sig den här studien för hur förändringar av en
plats uppfattas och hanteras, men också för frågor som skulle kunna betecknas som ”globala”, speciellt energi- och miljöfrågor samt säkerhetspolitik.
Studien inriktar sig särskilt på hur dessa frågor förs samman i människors
inramningar av energiinfrastrukturlokaliseringar. Lokaliseringar är mer komplexa än en kamp mellan ”motståndare” och ”förespråkare” då de aktörer
som är inblandade har olika relationer till platsen och till andra aktörer och
också ofta olika förförståelser av energislaget. För att kunna förstå och
begreppsliggöra denna komplexitet krävs ett analytiskt ramverk som kan
förklara samspelet mellan dessa olika dimensioner. Inramningar av energiinfrastrukturlokaliseringar är mikroprocesser vilka emellertid också är uttryck för globala energidilemman (jfr Burawoy 2009:xiv). Förbindelserna
mellan aktörer och struktur, det vill säga mellan livsvärlden (aktörernas
förståelse, aktiviteter och avsikter) och sociala relationer, kultur och maktstrukturer är därför ett viktigt inslag i mitt analytiska ramverk. Därigenom
kan ramverket täcka abstrakta globala frågor utan att det lokala perspektivet
kommer i skymundan.

3.7.1. Inramningar på olika nivåer
Inramningar används i den här studien som ett verktyg för att analysera
aktörers tolkningar av olika situationer och fenomen, mer specifikt lokaliseringar av energiinfrastruktur. Den inramningsanalys som utförs i studien
bygger på en kombination av framförallt Snow med fleras (1986), Schön
och Reins (1994), Grays (2003) samt Perri 6s (2005) konceptualiseringar av
inramningar, vilka introducerades ovan (avsnitt 3.1.).
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Figur 3.1. Tre nivåer av inramning: sakfrågeinramning, institutionell inramning samt metakulturell inramning (inspirerad av Schön & Rein 1994). (Illustration: Stig Söderlind, 2018)

Figur 3.1. baseras på Schön och Reins (1994:33ff) beskrivning av tre nivåer
av inramning i relation till handling och policyskapande. Schön och Reins
beskrivning gör gällande att institutionella aktörer i den specifika policysituationen skapar en policy frame för att beskriva det aktuella problemet
och föreslå lösningar på det. Verloo (2005:20) definierar policy frame som
“an organising principle that transforms fragmentary or incidental information into a structured and meaningful policy problem, in which a solution is implicitly or explicitly enclosed.” Jag har valt att i fortsättningen använda mig av ”sakfrågeinramning” snarare än ”policyinramning” som
skulle vara det direktöversatta svenska alternativet. Detta då jag till skillnad
från Schön och Rein eller Verloo inte studerar endast formellt organiserade
politiska aktörer (vilket gör att jag vill undvika att skapa förvirring om vad
som är det politiska med inramningen, även om politik kan definieras
brett). I den här studien representerar sakfrågeinramningen aktörernas inramningar av lokaliseringen av de två energiinfrastrukturer som utgör avhandlingens empiriska fall. Ofta, men inte alltid, inkluderar sakfrågeinramningen ett ställningstagande för eller emot lokaliseringen.
Sakfrågeinramningen kan knytas till bredare, mer allmänna, inramningar som Schön och Rein kallar institutional action frame, med andra ord
gemensamma institutionella inramningar. Det kan exempelvis handla om
på vilka grundvalar det bestäms huruvida ett område ska exploateras och
vad som kan stoppa en exploatering och varför, vad som ses som värt att
bevara ur kulturhistorisk eller naturmiljösynpunkt eller vilka energislag som
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bör förespråkas. För den här avhandlingen är de institutionella inramningarna inte minst relevanta för analysen av Region Gotlands agerande i
relation till lokaliseringarna, men de är även relevanta för att förstå intresseorganisationers, företags och privatpersoners agerande. Dessa institutionella inramningar är, snarare än en sammanhållen inramning, en kombination av flera besläktade inramningar, och individer inom institutioner kan
ha förståelser som bara är löst förbundna med den gemensamma inramningen (Schön & Rein 1994:33).
I min användning av den institutionella inramningen utökar jag Schöns
och Reins institutionella fokus med gemensamma inramningar inom (och
om) ett lokalsamhälle. Anledningen är att det i mitt empiriska material förekommer aktörer utan organisatorisk hemvist. Det gäller till exempel dem
som inte företräder någon organisation, företag eller sammanslutning av
aktörer för eller emot lokaliseringen. Dessa aktörer ramar ändå in frågan i
relation till andra institutionella inramningar, och inte minst i relation till
de breda kulturella uppfattningar som Schön och Rein (1994:33) kallar för
metacultural frames, och som är än mer genomgripande. Här ryms exempelvis förståelser av hur energi ska produceras, vilket kan kopplas till frågor
om hur och varför klimatförändringar bör motarbetas. Den utbredda användningen av begreppet ”hållbar utveckling” är ett bra exempel på ett uttryck för en metakulturell inramning.
Sammanfattningsvis: De metakulturella inramningarna innefattar vad
som inom ett specifikt samhälle uppfattas som tilldragande eller frånstötande, naturligt eller brukat. De institutionella inramningarna beskriver allmänna värderingar och inställningen till energi och lokaliseringsfrågor i en
avgränsad kontext. Sakfrågeinramningen inbegriper aktörers inramning av
en specifik fråga. Samtidigt kan de sociala praktikerna förklara varför dessa
inramningar ser ut som de gör.
Genom att ta hänsyn till de sociala praktiker som aktörerna beskriver
synliggörs betydelsen av materiella, fysiska och kognitiva handlingar, liksom betydelsen av att inramningarna har en tidslig och rumslig räckvidd
bortom den geografiska platsen vid tidpunkten för lokaliseringen. Detta
inkluderar de materiella resurser som används för att utföra praktiken, då
”in order to play football we need a ball and goals as indispensable ’resources’” (Reckwitz 2002:252). Praktikerna kan vara att gå på promenad med
hunden, att hämta post i brevlådan, gå till affären, åka på båt- eller bilutflykter, se till fåren i hagen eller vara i – och vara ägare till – ett sommarhus.
Men de kan också vara mer abstrakta till sin natur, som preferenser för hur
natur- eller energiresurser används.
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Sociala praktiker innefattar således ett samspel mellan fysiska och mentala aktiviteter, föremål och dessas användningsområden samt bakgrundskunskaper som ger förståelse och känslomässiga band (Reckwitz 2002:249,
se även avsnitt 3.2. ovan). Genom att utföra sociala praktiker, som att promenera i ett område som man betraktar som orörd natur lämpligt för rekreation, används inte bara en specifik stig, utan hela den sociala praktiken
reproduceras. Detta kan exempelvis innebära, om aktören är tillräckligt
tongivande, att området även av andra betraktas som ett rekreationsområde. I den här studiens empiriska kontext medför det exempelvis att,
beroende på vilka praktiker som aktören är inblandad i, kommer lokaliseringar av energiinfrastrukturer att uppfattas som liggande i linje eller konkurrerande med dessa praktiker, och i förlängningen också med förståelsen
av plats och globala processer.
I studien används sociala praktiker i betydelsen hur aktörerna beskriver
sina handlingar, både i direkt relation till de två lokaliseringsfallen och mer
generellt vad de använder platsen till. Sociala praktiker är också relevanta i
relation till vad aktörerna gör i relation till vad de säger att de gör, i den utsträckning sådant har varit möjligt att fånga med hjälp av valda metoder.
Analysen innebär att aktörernas generella sociala praktiker sammanförs
med hur de beskriver sin inställning till lokaliseringen av energiinfrastrukturen. Därigenom kopplas sakfrågeinramningarna ihop med de institutionella och metakulturella inramningarna.

3.7.2. Att göra en inramning
Sociala praktiker används alltså i avhandlingen för att förstå varför en
inramning ser ut som den gör. Själva handlingen att inrama något kan dock
utföras på flera olika sätt. Jag har valt att utgå ifrån Snow med fleras (1986)
fyrdelade ”frame alignment processes” (figur 3.2.) för att beskriva hur aktörerna relaterar sina inramningar till andras inramningar och anpassar dem
för att inkludera eller exkludera aktörer och innehåll. I Snow med fleras
tappning beskriver dessa sätt att inrama på i första hand kollektiva aktörers
inramningar, som sociala rörelsers, och inramningsprocesserna ses i första
hand som medvetna. Då den här studien har en annan utgångspunkt, och
för att de fyra processerna framstår som delvis överlappande, modifieras de
något för att passa också enskilda aktörer som inte har några uttalade stra-
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tegiska syften.39 Till de fyra läggs också särkoppling (de-coupling), ett begrepp som lånats från organisationsteori (Meyer & Rowan 1977; Brunsson
2006) och som utvecklas nedan.
•
•
•
•
•

Överbryggning
Utvidgning
Omvandling
Förstärkning
Särkoppling

Figur 3.2. Olika sätt att inrama på. De fyra första utgör Snow med fleras (1986) ”frame
alignment processes”. I den här studien kompletteras de med begreppet särkoppling
(Meyer & Rowan 1977; Brunsson 2006).

Inramningsöverbryggning (frame bridging) handlar om kopplingen mellan
olika ideologiskt överensstämmande men strukturellt fristående inramningar, till exempel individer som delar samma åsikter men saknar ett organisatoriskt sammanhang som gör det möjligt att agera gemensamt. Det kan
exempelvis handla om sociala rörelsers försök att organisera dem som
tycker som de (Snow et al. 1986:467ff). Så som jag använder överbryggning i
den här studien kan det innebära att aktörer för att legitimera sitt avståndstagande eller välkomnande av en infrastrukturell etablering kan använda sig
av flera olika aspekter som kopplas till varandra i inramningen, det vill säga
överbryggas.
Inramningsutvidgning (frame extension) är när en inramning vidgas för
att attrahera nya anhängare (Snow et al. 1986:472ff). En utvidgning av inramningen innebär i den här studien exempelvis att lokala företeelser och
policys knyts till globala dito, som när omsorg om energiomställning och
klimatförändring kopplas samman med lokal etablering av energiprojekt.
Utvidgningen av ramen gör att mer ryms inom den, men innehållet blir
samtidigt mindre specifikt vilket kan leda till att mindre, mer lokala, frågor
kommer i skymundan (Klintman & Boström 2004). En utvidgning av ramen gör den bredare och mer inkluderande, men samtidigt på sätt och vis
oprecis. Överbryggning och utvidgning är nära besläktade. Det som skiljer
utvidgningen från överbryggningen är att den utvidgade inramningen kan
inkludera aspekter eller åsikter som är motsägelsefulla. Som att se behovet
—
39
Trots modifieringen anses det dock fortfarande relevant att använda Snow med fleras
benämningar för att beskriva hur aktörerna modifierar sina inramningar för att legitimera sina inställningar och övertyga andra.
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av lokaliseringen lokalt, men ändå utvidga frågan med något som potentiellt
kan stoppa etableringen.
Inramningsomvandling (frame transformation) är när en inramning helt
förändras för att den upplevs som förlegad (Snow et al. 1986:473). Inramningsomvandlingen sammanförs i den här studien med begreppet reframing,
eller ominramning på svenska, som bygger på Schön och Reins (1994) samt
Grays (2003) definition. Även om studierna fokuserar på olika saker tar jag
med mig den gemensamma kärnan, det vill säga att inramningen omförhandlas och förändras på grund av att förutsättningarna förändrats.
En omvandling av inramningar utlöses exempelvis av att yttre omständigheter förändras som på olika sätt förändrar världsbilden, det kan vara
tekniska innovationer eller politiska beslut och händelser på olika nivåer
och utan direkt koppling till den inramning som förändras. Exempelvis förändrades de gotländska lokalpolitikernas inramning av uthyrningen av Slite
hamn för bygget av Nord Stream 2 (de nya naturgasledningar som ännu
inte påbörjats men som i slutet av 2019 planeras vara färdigställda parallellt
med de första två ledningarna (Nord Stream 2 2018)) efter att inramningen
av Ryssland i allmänhet förändrats bland svenska makthavare och i medier
efter annekteringen av Krim 2014 och agerandet i Syrien åren efter det.
Genom att aktörer reflekterar över de inramningar som styr det egna
agerandet (som individ eller organisation) kan i idealfallet inramningarna
förändras och en förlikning uppnås. Ominramningar kan alltså lösa kontroverser då aktörer med olika förståelser närmar sig varandra, men som
exemplet ovan visar kan inramningarna lika väl förändras på grund av yttre
omständigheter snarare än reflektion, och behöver därmed inte innebära att
en lösning i en konflikt uppnås.
Den fjärde, inramningsförstärkning (frame amplification) innebär att
vissa delar av inramningen lyfts fram medan andra placeras i skymundan
(Snow et al. 1986:469). Inramningsförstärkning innebär i min studie att
aktörer rangordnar olika delar av sin inramning och lyfter fram de ämnen
som upplevs som mest ”gångbara”. Förstärkningen framhäver således en del
av inramningen på bekostnad av någonting annat.
Besläktad med förstärkningen är särkopplingen. Om skillnaden som görs
genom förstärkning kan beskrivas som ”vertikal”, det vill säga att aspekterna rangordnas, så separeras olika delar ”horisontellt” i särkopplingen. Det
vill säga att flera aspekter uppmärksammas men särskiljs; aspekterna ses
som obesläktade. I förstärkningen är fortfarande flera aspekter del av sakfrågan, medan de i särkopplingen ses som del av olika sakfrågor.
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Brunssons teori om särkoppling är till stor del utvecklad för formella
organisationer, och är därför i mitt fall direkt överförbar till hur de officiella
aktörerna (kommun, länsstyrelse) och företagen agerar. Jag anser dock att
särkopplingsbegreppet också är värdefullt för analysen av individuella aktörers inramningar. Brunsson (2006) beskriver två idealtypiska organisationer, de som får sin legitimitet genom konsensusinriktad handling för att
uppnå resultat (vad han kallar för ”action”) och de som genomsyras av
reflektion, olikhet och konflikt (som han kallar ”politics”).40 I den förstnämnda, ”action”, är det just handling och produktionen av fysiska produkter
som ses som organisationens mål, medan vägen dit är mindre viktig. Att
lösningen är i fokus gör det angeläget att försöka nå överenskommelser. I
”politics” är det däremot problemet som är i centrum, och det ges därför
utrymme för olika – motstridiga – idéer. I verkligheten slits organisationer
mellan dessa båda, och försöker kombinera dem – även om olika organisationer lutar mer eller mindre åt någon av idealtyperna. Särkoppling, det vill
säga att isolera olika aspekter från varandra, är en strategi för att hantera
motsägelsen mellan ”action” och ”politics”.
Jag använder begreppen bredare än Brunsson, just för att också individuella aktörer inkluderas. Det innebär exempelvis att särkopplingen kan ske
mellan det som aktörerna uppfattar som konkret och ”här och nu” och det som
upplevs som vagt, ideologiskt och svårgripbart. Medan Brunsson (2006:kap.2)
menar att särkopplingen kan ske baserat på tid, ämne, organisatorisk miljö
eller organisatorisk enhet menar jag, utifrån studiens intresseområden och
hur begreppet breddats, att det även är relevant att göra en distinktion utifrån
skalnivå, eller storlek. Exempelvis kan en aktör agera på lokal nivå, men tycka
att det är omöjligt att påverka frågor som rör globala ämnen, till exempel
klimatförändring, även om det är möjligt ha åsikter om dem.
En variant av särkopplingen är det som av Edberg, Fransson och Elander
(2017) kallar för inramningsreducering. Begreppet innebär att en inramning
avgränsas, exempelvis genom att globala implikationer av en lokalisering
lämnas utanför, men kan även avse det motsatta, att den lokala, platsspecifika, dimensionen helt lämnas därhän. Att reducera ramen gör det lättare
att ta tydlig ställning. Samtidigt kan det uppfattas som att aktörer frånsäger
sig ansvar. Exempelvis kan lokala myndigheter reducera sin inramning för
att göra det möjligt att legitimera beslutsfattande i komplicerade frågor (Ed—
40
Uppdelningen kan jämföras med Schön och Reins (1994:32) uppdelning mellan retoriska inramningar och handlingsinramningar, där den första innebär ”frames that
underlie the persuasive use of story and argument in policy debate” medan den andra
innebär ”frames that inform policy practice”.

105

ENERGILANDSKAP I FÖRÄNDRING

berg, Fransson & Elander 2017). Det som skiljer reduceringen från särkopplingen är att andra aspekter helt lämnas därhän.
Genom dessa sätt att göra inramningar; överbryggning, utvidgning, omvandling, förstärkning och särkoppling (med undergruppen reducering),
justeras inramningarna för att passa specifika syften – medvetet eller omedvetet. Det går ingen strikt linje mellan dem. De kompletterar varandra och
ibland sker en kombination av dem. En inramning kan exempelvis utvidgas,
samtidigt som vissa aspekter förstärks.
Frågan som infinner sig är – vad är inramningens nollpunkt, den punkt
från vilken den utvidgas, förändras, förstärks, överbryggas, reduceras eller
särkopplas? Nollpunkten, lika lite som inramningarna eller strategierna,
”finns” i den bemärkelsen, utan konstrueras i mötet mellan olika aktörers
inramningar och förändras över tid.

3.8. Teoretiska perspektiv: Diskussion
Sammantaget pekar det som jag hittills behandlat på att uppfattningen om
infrastruktur för energi är förbunden med åsikter om energiformen, upplevelsen av politiska implikationer och maktrelationer, och inte minst med
hur platsen där lokaliseringen planeras upplevs och brukas.
Det teoretiska perspektivet i avhandlingen som operationaliserats i ramverket ovan, utgår ifrån att inramningsteori är ett lämpligt verktyg för att
fånga komplexiteten kring hur lokaliseringar av energiinfrastrukturanläggningar förstås. Vidare har jag argumenterat för att sociala praktiker påverkar inramningens innehåll, från sakfråge- till metakulturell nivå. Genom de
sociala praktikerna skapas platsförståelse vilket påverkar huruvida aktörerna upplever att infrastrukturen passar in där eller ej. Sinnena är här av stor
betydelse. Då sociala praktiker är spatialt och temporalt konstruerade aktiveras även globala och långsiktiga dimensioner av lokaliseringen, exempelvis frågor om framtida energiförsörjning och klimatförändringar.
Inramningarna antas därför skapas av globala och lokala argument, där
risker och fördelar med energikällorna dominerar vissa aktörers inramningar medan lokala implikationer av lokaliseringarna är i förgrunden för
andra. Tillit till teknik, företag och makthavare ingår också i inramningarna. Aktörerna gör mer eller mindre strategiska inramningar av lokaliseringen vilket kan leda fram till ett ställningstagande för eller emot en lokalisering eller annan förändring av platsen. Ställningstagandena kan rymma en
mängd olika inramningar och är inte alltid koherenta. De är heller inte sta-
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bila över tid då inramningarna kan omförhandlas genom händelser i omvärlden eller för att inramningarna överbryggas.
I nästa kapitel går jag igenom mina metodologiska överväganden och
tillvägagångssätt.
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KAPITEL 4

Metodologiska överväganden
och tillvägagångssätt

Studien kan kategoriseras som en komparativ och kvalitativ fallstudie där
det huvudsakliga materialet består av intervjuer. Tillvägagångssättet har sin
grund i min vilja att besvara en komplex fråga och att uppnå djup snarare
än bredd. Innan detaljerna kring studiens genomförande beskrivs, förs först
en diskussion om metodologiska överväganden.

4.1. Metodologiska överväganden
En studie av det här slaget kan genomföras på olika sätt. Bacchi (1999:2)
förespråkar ett angreppssätt där forskaren frågar sig vad som karaktäriserar
”problemet”, vilka förutsättningar som tas för givna i framställningen av
problemet liksom vilka konsekvenser som är förbundna med just den framställningen. I den här studien innebär det att den intressantaste frågan är:
Som vilket slags ”problem” framställs energiinfrastrukturlokaliseringar av
olika lokala aktörer (det vill säga hur det inramas)? snarare än: Vilket slags
problem är energiinfrastrukturlokalisering? Det är aktörernas konstruktion
av verkligheten som studeras. Studiens syfte är sålunda inte bara att diskutera sakfrågan – lokaliseringar av energiinfrastruktur – utan att tydliggöra
att det finns skiftande bakomliggande tolkningar av själva frågan. Ingången
öppnar för reflektion kring aktörers förståelser, deras intryck av vad som
utgör oron/farhågan och av vad som är orsaken till ”problemet”. Sociala
problem (som miljöproblem) är ”verkliga” på så vis att det finns problematiska omständigheter som existerar utanför aktörerna, men vi kan inte tala
om dem utanför deras representationer, vilket gör representationerna till
det viktiga då de ger problemet dess form. Eller som Bacchi (1999:9) uttrycker det:
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So, while I believe that there are a multitude of disturbing social conditions,
once they are given the shape of an interpretation, once they are characterized as a ‘problem’ or as a ‘social problem’, they are no longer ‘real’. They
are interpretations or constructs of the ‘real’.

Det här förhållningssättet påminner om Latours (1993) inställning att
natur, samhälle och diskurs existerar tillsammans och samtidigt, vilket gör
att ett fenomen som “ozonhålet” inte bara är ett naturligt fenomen utan
också en social konstruktion och ingår i ett narrativ, där:
[…] the ozone hole is too social and too narrated to be truly natural; the
strategy of industrial firms and heads of state is too full of chemical reactions
to be reduced to power and interest; the discourse of the ecosphere is too
real and too social to boil down to meaning effects. (Latour 1993:6)

På detta sätt existerar exempelvis klimatförändringar och övergödning
utanför den mänskliga förståelsen även om ingen uppmärksammar dessa
fenomen, men om de inte definieras som problematiska, det vill säga konstrueras, kan de inte åtgärdas.
En central metodologisk utgångspunkt för det här arbetet är den förståelse som exempelvis presenterats av Berger och Luckmann (1991), nämligen att aktörernas upplevelser och kunskaper är verkliga och sanna för
aktörerna och därför är verkliga i sina konsekvenser. När aktörer redogör
för sin inställning till lokaliseringar av energiinfrastruktur är det utifrån sina
upplevelser av vad som exempelvis utgör ett miljöproblem, eller av vad som
är ett naturligt eller brukat landskap. Aktörer skapar mening och förståelse
inte bara på ett symboliskt plan mellan varandra, utan även i interaktionen
med naturen och inom existerande maktstrukturer (Soneryd 2004:739).
För att återknyta till sociala praktiker (Schatzki 1996; Macnaghten &
Urry 1998; Reckwitz 2002; Shove Pantzar & Watson 2012) och Ingolds
(1993) ”dwelling perspective” som diskuterades i föregående kapitel, uppstår liknande inramningar av vad en lokalisering är eller vad den innebär
för en specifik plats genom att människor delar praktiska aktiviteter och således även kunskap. Samtidigt står det klart att flera inramningar existerar
parallellt på en samhällsnivå (Macnaghten & Urry 1998). Det blir då forskarens uppgift att kombinera förståelsen av aktörernas livsvärldar med vetenskapliga teorier på ett sådant sätt så att det blir förståeligt både för dem som
befinner sig inom det studerade fältet och för utomstående (Aspers 2011:46;
se även Burawoy 2009:xiii).
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Till detta kommer att en sociologisk analys måste ta i beaktande att
samhället består av många aktörer och således innehåller många sanningar
och definitioner. Vad som definieras som sant och meningsfullt skiljer sig
mellan olika grupper på olika platser, men även inom grupper. Olika aktörer framför olika förhållanden som ”fakta” och ”rimliga argument” i politiska frågor och konflikter. Schön och Rein (1994:30) uttrycker det som att
aktörer, i sin inramning av hur någonting ”är” eller hur en situation tedde
sig ”i verkligheten”, kan ignorera eller omtolka de ”fakta” som andra presenterar i sina inramningar. Även om aktörerna använder sig av samma
fakta ger de dem olika betydelse, de tolkar dem olika, vilket gör att aktörer
kan ha svårt att uppfatta sina motståndares argument som övertygande
(Schön & Rein 1994:4ff). Inramningar går därför inte att falsifiera, de är inte
objektiva (Schön & Rein 1994:30). Ett sätt att skapa förståelse av fältet för
forskaren är därför att reflektera över varför vissa uppfattningar fått fäste
och inte andra, varför vissa aktörer har definitionsrätten av ett fenomen
eller hur en ”sanning” kan skilja sig mellan olika grupper och tidsepoker
(Berger & Luckmann 1991).
Jag tar fasta på Aspers (2011) beskrivning av hur forskare inom samhällsvetenskap och humaniora kan skapa förståelse för det mångfacetterade
sociala samspelet. Aspers (2011:46ff) använder sig av Schütz begrepp ”första
och andra ordningens konstruktioner” för att beskriva hur forskaren hanterar kopplingen mellan den empiriska och teoretiska nivån. Första ordningens konstruktioner är det aktörerna tar för givet om sin livsvärld. För
att orientera sig däri använder aktörerna praktiker som är specifika för den
världen. Forskaren utgår från första ordningens konstruktioner men abstraherar innehållet genom att teoretisera det, vilket är den andra ordningens
konstruktioner. Däri ingår att göra urval utifrån vad som anses vara relevant i förhållande till empiri och teori och att reducera antalet begrepp utan
att förlora kopplingen till den första ordningens konstruktioner. Den andra
ordningens konstruktioner är således de konstruktioner som forskaren skapar utifrån aktörernas egna (den första ordningens) konstruktioner. De kan
vara antingen deduktivt eller induktivt skapade, det vill säga härröra från
den teoretiska ansatsen eller vara grundade i empirin (Aspers 2011:48).
I praktiken skapas dock ofta den andra ordningens konstruktion i växelverkan mellan det induktiva och det deduktiva, vilket är fallet i den här
studien. Under forskningsprocessen har jag pendlat mellan den empiriska
fallstudien och de teoretiska frågorna. Det har inneburit att det empiriska
materialet har influerat teoretiska val, samtidigt som det från början fanns
en bild av vad som var viktiga aspekter att ta fasta på och hur det skulle
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kunna göras. Pendlingen mellan det induktiva och deduktiva är framträdande inom både Layders (1998) adaptiva teori (adaptive theory),41 som är en
hybrid mellan teorigenerering och teoriprövning och Burawoys (1991a,b)
utökade fallmetod (extended case method) som båda har influerat angreppssättet i studien.
Burawoy (1991b:10) menar att ”analysis, therefore, is a continual process, mediating between field data and existing theory”, där målet är att utveckla teoribildningen genom de empiriska upptäckterna. Ur min synvinkel
är styrkan med både Burawoys och Layders synsätt att forskaren istället för
att låsa sig vid en speciell teoribildning innan det empiriska materialet är
insamlat anpassar teorival under forskningsprocessens gång. Att det är inramningar och sociala praktiker i relation till lokaliseringar som är av teoretiskt intresse har således varit ständigt närvarande, även under det mest
materialnära arbetet. Därigenom har jag kunnat behålla fokus på aktörernas
livsvärld, på strukturella samhällselement, och på förbindelserna mellan
dem (jfr Layder 1998:26ff).

4.2. En kvalitativ och komparativ fallstudie
Människor uppfattar landskap och miljöfrågor på en mängd sätt vilka svårligen låter sig fångas med kvantitativa metoder. Därför har studiens material till största delen samlats in genom kvalitativt orienterade intervjuer,
observationer och dokumentstudier. Detta val bottnar i min syn på studiens
fall som exempel på komplexa och dynamiska fenomen, där en detaljerad
och problematiserande förståelse av fallen är nödvändig.42 Vidare behövs,
för att uppnå förståelse av denna komplexitet, direktkontakt med de aktörer
som skapar det undersökta fenomenet, vilket här gjordes genom att prata
direkt med människor där de bor eller på deras arbetsplatser, och att låta
dem tala fritt (jfr Creswell 2013:48).
Studien kan klassificeras som en fallstudie. Sådana har inom samhällsvetenskaperna betraktats som lämpliga när det går att tydligt avgränsa fallen
—
41
Enligt Layder (1998:5) förmedlar ordet adaptiv ”that the theory both adapts to, or is
shaped by, incoming evidence while the data itself is simultaneously filtered through,
and is thus adapted by, the prior theoretical materials (frameworks, concepts, ideas) that
are relevant to their analysis”
42
För att hårdra det kan det hävdas att kvantitativa tekniker beskriver generella mönster
bättre, medan kvalitativa metoder visar på specifika, individuella karaktärsdrag (Larsen
2009:24). Kvalitativa och kvantitativa perspektiv behöver inte ses som varandras motsatser, utan är goda komplement till varandra (Flyvberg 2006).
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och när ansatsen syftar till att ge en fördjupad förståelse av fallet eller fallen
(Creswell 2013:100, se även Gobo 2011:16). Samtidigt är det viktigt att
understryka att ett fall inte existerar i sig självt, utan är definierat av någon. I
den här studien är det jag som benämner lokaliseringen av vindkraftverken
respektive arbetet kring naturgasledningen som två fall. De skulle också
kunna studeras som ett sammanhållet fall, eller så skulle de respektive
kunna delas upp i ytterligare. Hur fallen definieras beror på studiens syfte.
En framträdande styrka hos fallstudier är vidare att de kombinerar olika
typer av empiriskt material och metoder samt kan ta hänsyn till många
variabler (Merriam 1994; Creswell 2013:97; Gobo 2011:16) vilket ger en tät
kunskap om det som studeras. Att fallstudien tar hänsyn till kontexten gör
att samhällsfenomens komplexitet kan studeras (Flyvbjerg 2006).
Fallstudier brukar få kritik för att inte vara generaliserbara, men som Yin
(2007:28) argumenterar för kan fallstudier erbjuda analytisk generalisering,
där teorier utvecklas och generaliseras (till skillnad från statistisk generalisering). Det kan jämföras med hur Gerring (2007) exemplifierar skillnaden genom en jämförelse med att bygga hus: man lär sig olika saker genom
att antingen översiktligt studera hur många hus är byggda eller studera i
detalj hur ett hus är byggt. Studien är empiriskt avgränsad till två lokaliseringar av energiinfrastruktur på en begränsad geografisk yta på en svensk
ö, men min intention är att på grundval av dessa fall kunna säga något
generellt om förståelsen av energi och av nya fenomen i ett känt landskap
(jfr Pickvance 1990).
Enligt Creswell (2013) finns det tre typer av fallstudier: the single instrumental case study, där ett avgränsat fall ska belysa forskningsproblemet, the
intrisic case study där ett ovanligt och unikt fall väljs ut, och the collective or
multiple case study som studerar flera fall. Den här studien kan sägas tillhöra den sistnämnda typen då den består av flera fall. I Creswells termer
kan en flerfallsstudie antingen studera fall från olika platser, eller flera fall
från en och samma plats (Creswell 2013:99). Det senare gäller för den här
studien. I de empiriska kapitlen görs parallellt vad Creswell (2013:101) kallar en inomfallsanalys (within-case analysis) samt en mellanfallsanalys
(cross-case analysis) där fallen jämförs.
Att inkludera mer än ett fall kan göras av flera olika skäl. Jämförande
studier där fallen kan kontrasteras utifrån skillnader är antagligen vanligast.
De kan dock även väljas för att de ska komplettera varandra. Fallen i den
här studien anses både kontrastera och komplettera varandra, då de är olika
samtidigt som de belyser olika saker i lokaliseringsdiskussionen, som beskrevs i kapitel 2. Att göra jämförelser mellan fall med stora olikheter har
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den fördelen att det stimulerar idéer just utifrån frågan varför de är olika,
eller som i den här studien, huruvida fallen inramas olika. Det är även
möjligt att vända på frågan och undersöka likheter, vilket även det kan
väcka tankar om varför fenomen liknar varandra (jfr Mills 1997:199; Layder
1998:73). Eller som Löfmarck (2014:14) uttrycker det: ”[v]i kan betrakta
komparationen som ett empiriskt kontrastskapande, där likheter och skillnader mellan de båda fallen gör det studerade fenomenet mer gripbart”.
Kombinationen av kontrast och komplettering är det som jag tar fasta på.
Risken med att ställa fall mot varandra i en komparation är att forskaren
drar alltför långtgående slutsatser av upplevda skillnader mellan fallen. För
att undvika detta behandlas alltså inte fallen, trots sina olikheter, som motsatser. Därför är det varken frågan om ett val av fall efter ”mest lika” eller
”mest olika”-parametrar.
Den komparativa ansatsen inkluderar även materialet, det vill säga att
flera olika källor och datainsamlingsmetoder har använts och att materialet
från dessa jämförts. Information kan därigenom kontrolleras och fallen kan
belysas från flera olika perspektiv. Exempelvis kan den officiella synen från
kommunprotokoll jämföras med politikers intervjusvar, företagsföreträdares och närboendes utsagor och min egen upplevelse under observationer. Motsättningar och likheter mellan synsätten kan lyftas fram och
luckor i materialet identifieras (Bergman 2005, Burawoy 2009). Komparationen ger en helhetsbild och visar på de olika inramningar som finns.

4.2.1. Avgränsning i tid och rum
Datainsamlingen i den här studien är tidsligt och rumsligt avgränsad till
lokaliseringen av två energiinfrastrukturprojekt på 2010-talet på Gotland.
Insamlingen av materialet till de båda fallen pågick delvis parallellt, men inleddes med naturgasledningsfallet då det projektet initierades tidigare (figur
2.6. & 2.8.). Vissa data är också gemensamma för båda fallen. Materialinsamlingen i form av skriftligt material, intervjuer och observationer pågick i
omgångar under åren 2012-2015. Det skriftliga materialet har kompletterats
också senare.
Att studera något som händer ”här och nu” innebär vissa utmaningar.
En sådan utmaning var att utgången av vindkraftsfallet inte var avgjord när
projektet valdes ut. Som beskrivits ovan togs inte det avslutande – nekande
– beslutet i vindkraftsfallet förrän sommaren 2016. Det innebar en annan
slags komparation än om också den lokaliseringen, i likhet med naturgasledningen, hade realiserats. För studiens syfte gjorde det inget, snarare
innebar det att jämförelsen mellan fallen blev intressantare. Dock visar det
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på hur forskningsdesignen kontinuerligt får revideras när en pågående
situation studeras. En annan händelse som påverkade analysen var lanseringen av naturgasledningens efterföljare, Nord Stream 2. Historien tog
även där en oväntad vändning under 2016. De tre ämnen som diskussionen
kretsade kring beträffande det första paret naturgasledningar, det vill säga
miljö, energi och säkerhetspolitik, återkom när efterföljaren diskuterades.
Den geopolitiska händelseutvecklingen i Östersjöområdet, inklusive Rysslands annektering av Krim, innebar också att säkerhetspolitiska aspekter
fick större tyngd. Ett exempel är att Region Gotland i december 2016 efter
överläggningar med regeringsföreträdare sade nej till uthyrningen av Slite
hamn till Nord Stream 2 av just sådana anledningar. Det hade varit intressant att inkludera de ominramningar som det ledde till, både hos privatpersoner och offentliga aktörer, men det ligger tyvärr utanför den här
studiens ramar. Jag nöjer mig därför med att göra några reflektioner kring
händelseutvecklingen. Detta görs i kapitel 9.43
Trots dessa tids- och rumsmässiga avgränsningar sträcker sig studien
utanför 2010-talets Gotland. Båda fallen har exempelvis kopplingar till
energi- och miljöpolitiska diskussioner, inte minst till mål om hållbar utveckling, på internationell nivå. Eftersom vindkraftsprojektet till slut inte
fick tillstånd har studien till viss del kompletterats med material som jag
samlade in vid Näsuddens vindkraftspark under 2013. Näsudden är ett område där det funnits vindkraft under lång tid. En anledning till att inkludera
Näsudden är att tidigare forskning visar (se kapitel 2) att attityder förändras
i takt med projekts fortskridande. Utfallet för Vindpark Boge kan därigenom sättas i relation till andra liknande fall där utfallet varit annorlunda.
Den övergripande kontexten, att vindkraft växer som global företeelse, är
också av vikt.
Även om studien i naturgasledningsfallet är avgränsad till när Nord
Stream-projektet uppehöll sig i Slite är fallet svårt att separera från resten av
det transnationella projektet och alla de dimensioner som det för med sig,
även om inga empiriska primärstudier har utförts någon annanstans än på
Gotland. Inte minst visar tidigare forskning att Nord Stream mött olika reaktioner på olika håll runt Östersjön, där en tydlig skillnad är mellan de länder
som tidigare tillhörde Sovjet-sfären respektive Västeuropa (se kapitel 2).
Den temporala aspekten har även andra metodologiska implikationer.
Exempelvis påbörjades studien efter det att planeringsprocesserna för de
—
43
För en mer utvecklad diskussion om Nord Stream 2 hänvisar jag till Edberg, Fransson
och Elander (2017).
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respektive lokaliseringarna påbörjats, i Nord Stream-fallet flera år efter att
projektet initierades. Det var omöjligt att intervjua människor om hur de
uppfattade Nord Stream innan projektet godkändes, eller att vara med då
vindkraftsprojektet lanserades. I intervjusituationen kunde bara de intervjuade aktörerna ombedjas att försöka komma ihåg hur de uppfattade
lokaliseringen dessförinnan. Därför har kompletterande studier av medierapportering och dokument från Gotlands kommun och relevanta myndigheter genomförts. Dessa källor har analyserats i linje med övrig empiri
(vilket beskrivs mer utförligt nedan).

4.3. Tillvägagångssätt och materialinsamling
Intervjuer, observationer, analys av formella skriftliga källor (arkivmaterial)
och fysiska artefakter liksom forskarens egna anteckningar utgör vanliga
källor vid fallstudier Yin (2007:111). Alla dessa förekommer i den här studien, om än i olika grad. Exempelvis har studiet av fysiska artefakter spelat
en mindre roll i studien även om energiinfrastrukturerna är högst påtagliga
i sin egen rätt.
Det huvudsakliga materialet består av 56 intervjuer44 som genomförts
med ett strategiskt urval av boende, representanter för lokala intresseorganisationer samt lokalpolitiker och företrädare för offentliga myndigheter.
Vidare har företagare i området samt representanter för de företag som var
inblandade i energiprojekten intervjuats. Intervjuerna har skrivits ut, kodats
och tematiserats vilket beskrivs mer utförligt nedan. En debatt som hölls i
Gotlands kommunfullmäktige 2008 om huruvida Nord Stream skulle få
hyra Slite hamn och kommunens ställningstagande till naturgasprojektet i
allmänhet spelades in av lokalradion och finns nu i Kungliga bibliotekets
arkiv. Också den har skrivits ut och analyserats.45
Ansökningshandlingar inklusive de miljökonsekvensbeskrivningar som
genomförts av de respektive projektörerna, med särskild fokus på de skriftliga yttranden som remissinstanser avgivit, samt olika utskick och skrifter
från projektörerna har också analyserats. Andra skriftliga källor är strategioch policydokument från Region Gotland samt tidningsartiklar och radioinslag från lokalmedia. Vidare har observationer i bygden varit en viktig
empirisk källa.
—
44

13 av dessa intervjuer genomfördes i samarbete med Anna-Lisa Fransson, Örebro
Universitet. Då vissa av intervjuerna var med mer än en person har sammanlagt drygt 70
personer intervjuats. En förteckning finns i referenslistan.
45
Debatten har transkriberats av Anna-Lisa Fransson och analyserats av oss båda.
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De olika källorna kompletterar varandra. Exempelvis har ”fakta” (som
exakt när ett beslut togs och i vilken instans), i det mån det var intressant,
hämtats från officiella dokument, medan intervjuerna setts som de intervjuades tolkning av världen – deras inramning. Även officiella dokument är
dock tolkningar av verkligheten.

4.3.1. Aktörer
Ett tidigt analytiskt steg var att identifiera relevanta aktörer. Snart insåg jag
att det krävdes en bredd av olika aktörer för att kunna fånga alla aspekter av
fenomenet och för att kunna besvara frågeställningarna. Exempelvis var det
viktigt att inte bara söka upp aktörer som varit aktiva som förespråkare eller
motståndare till lokaliseringarna då även andra aktörer var berörda eller var
i sådana positioner att de kunde påverka lokaliseringen. Den här studien
inkluderar således organisationer, privatpersoner, yrkespersoner, politiker,
och andra aktörer som var aktivt engagerade för eller emot lokaliseringarna
såväl som sådana som var berörda fast inte aktiva (men som ändå hade en
åsikt om och inramade lokaliseringen då den skedde i deras närhet). Bredden innebär också att analysen delvis handlar om hur de olika typerna av
aktörer förhåller sig till varandra och till de andra aktörernas inramningar.
Risken med att ha en bredd av olika aktörer är att ett fåtal intervjuer eller
andra datakällor ses som representativa för en hel grupp. Fördelen är att jag
kan ge en mer täckande bild av lokaliseringar av energiinfrastruktur från
olika perspektiv.
Urvalsprocessen påbörjades genom att lista olika aktörsgrupper som på
något sätt kommit i kontakt med projekten lokalt, antingen genom att de
varit aktiva i processen eller på andra sätt var berörda – exempelvis som närboende. Att göra den typen av strategiskt urval innebär en risk att missa
relevanta aktörsgrupper eller motsatsen, det vill säga att någon grupp får
oproportionerligt stor plats. För att undvika dylika risker har jag reflekterat
över urvalet under processens gång och nya aktörer har tillkommit. Urvalet
var således en aktiv och pågående process (jfr Holstein & Gubrium 1995:74).
Jag kategoriserade intervjupersonerna i följande grupper: fastboende,
fritidsboende/inflyttade, lokalt näringsliv, lokalpolitiker, lokala myndighetsföreträdare/tjänstepersoner, företrädare för intresseorganisationer samt
energibolagens företrädare.46 Andra aktörsindelningar hade säkerligen varit
—
46

Antalet lokalpolitiker, och även tjänstepersoner, kan tyckas oproportionerligt stort.
Övervikten beror på att det materialet till stor del samlades in till en besläktad studie,
Edberg, Fransson och Elander 2017.
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möjliga, men de jag valt är motiverade utifrån studiens fokus. Aktörerna
karaktäriseras av de sociala praktiker som utförs i relation till lokaliseringen. De sociala praktikerna är därmed det som utmärker och förenar
varje aktörsgrupp och som gör att grupperna kan skiljas från varandra. Det
var delvis svårt att göra kategoriseringen då samma person i många fall tillhörde flera grupperingar.
Kategoriseringen påbörjades redan då urvalsprocessen inleddes men
utvecklades under kodningsarbetets gång. Vissa av intervjupersonerna kom
att ingå i flera kategorier då de exempelvis både bodde i området och var
engagerade i hembygdsföreningen.47 Därmed skiftade dessa individer mellan olika roller under intervjuns gång vilket påverkade urvalet och kategoriseringen (jfr Holstein & Gubrium 1995:75).
Individer är bärare av en mängd olika sociala praktiker (jfr Shove,
Pantzar & Watson 2012), och samma individ kan därmed exempelvis vara
både företagare och boende på orten. Det har också fått till följd att det
finns två kategorier av permanentboende – fastboende och inflyttade – där
den senare är sammanförd med fritidsboende. Anledningen är att de som
flyttat in senare och inte är lika djupt rotade på platsen har mer gemensamt
med de fritidsboende vad gäller sociala praktiker. De använder exempelvis
platsen främst för rekreation, medan de sedan länge fastboende på olika sätt
försörjer sig på platsen. Uppdelningen av de permanentboende gjordes
induktivt efter det att skillnaden mellan aktörernas sociala praktiker i relation till deras olika inramningar av lokaliseringen blev tydliga. Som analysen kommer att visa är dock inte en aktörsgrupp lika med en inramning,
utan aktörer är bärare av flera inramningar. I tabell 4.1. beskrivs de sex
aktörsgrupperna.
Tabell 4.1. De identifierade aktörsgrupperna och ett urval av de sociala praktiker som
karaktäriserar dem.

Aktörsgrupp
Fastboende

Sociala praktiker
Brukar/har brukat jord och skog.
Arbetar/har arbetat i kalkstensindustrin.
Bott i generationer på platsen.
Markägande i området.
Lokalt engagemang.
Stort socialt umgänge i området.

—
47
En utförlig beskrivning av intervjupersonerna finns i referenslistan.
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Fritidsboende/inflyttade

Lokalpolitiker

Lokala tjänstepersoner/
Myndighetsföreträdare

Intresseorganisationer

Lokalt näringsliv

Energibolagen

Har/har haft sin inkomst på andra platser – i
Visby eller på fastlandet
Arbetar/har arbetat i turistindustrin.
Högstatusyrken.
Använder platsen främst för rekreation.
Markägande i området, men i lägre
utsträckning än ovan.
Fritidspolitiker med olika nivåer av arvode
för sina insatser.
Politiskt ansvar.
Folkvalda.
Ofta inte bosatta i Boge/Slite.
Arbetar operativt.
Måste förhålla sig till lagar, föreskrifter,
politiska beslut.
Ofta inte bosatta i Boge/Slite.
Specialintresse för natur, kultur, näringslivseller hembygdsfrågor.
Experter inom sina respektive fält.
Ofta inte bosatta i Boge/Slite (förutom
hembygdsföreningen).
Verksamma inom turistbranschen.
Verksamma inom den industriella sektorn.
Verksamma inom handel.
Ofta inte bosatta i Boge/Slite.
Professionellt intresse av att projektet
genomförs.
Inte bosatta på Gotland.

Urvalet av dem som i kategoriseringen ovan kallas fastboende och fritidsboende/inflyttade gjordes dels utifrån närhetsprincipen, det vill säga personer
som geografiskt bodde inom en viss uppgjord radie kring de respektive
verksamheterna, dels utifrån deltagande på samrådsmöten eller i yttranden
under tillståndsprocessen. Det gjordes också ett urval för att nå en bredd av
fastboende, fritidsboende och markägare med annan hemvist.
Beträffande lokalpolitiker48 bygger urvalet på huruvida de haft en position där de kommit i kontakt med lokaliseringsärendena, genom att sitta i
—
48
Hädanefter oftast benämnda endast ”politiker”
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berörda nämnder eller i kommun/regionstyrelsen exempelvis. Urvalet gjordes också utifrån vilka partier och enskilda politiker som varit synliga i den
allmänna debatten i ärendet. Det är politiker från partier representerade i
kommun/regionfullmäktige under de aktuella mandatperioderna som intervjuats (Appendix 1).
Myndigheter/tjänstepersoner valdes ut utifrån närhetsprincipen, det vill
säga till den kategorin fördes de myndigheter som hade verksamhet i området eller som genom sin verksamhet kom i kontakt med lokaliseringsärendet eller var beslutsfattande/rådgivande i tillståndsprocessen. Gruppen
består framförallt av länsstyrelsen på Gotland och olika kommunala förvaltningar, såsom tekniska förvaltningen. Hit hör även kustbevakningen och
gränspolisen.
Gruppen intresseorganisationer domineras av miljöorganisationers lokalgrupper (Gotlands ornitologiska förening, Gotlands botaniska förening,
Naturskyddsföreningen Gotland). Andra intresseorganisationer var Värna
det gotländska kulturlandskapet och Sveriges Fiskares Riksförbunds gotlandsavdelning. Vilka organisationer som var aktuella framkom delvis i
samrådsunderlaget, men även i mediematerialet och i andra intervjuer. I
gruppen inrymdes också av lokala föreningar som hembygdsföreningen,
den lokala båtklubben och ett museum drivet av ideella krafter. Hit räknas
även kyrkan även om den inte är en intresseorganisation i samma bemärkelse. Intresseorganisationerna hittades med hjälp av internetsökningar,
notiser på anslagstavlor och genom att de omnämndes i andra intervjuer.
För intervjuer kontaktades politiker och tjänstepersoner personligen
medan intresseorganisationerna själva fick föreslå företrädare till intervjuerna. Eftersom det rörde sig om lokala underavdelningar var det i samtliga fall
styrelsemedlemmar.
Av verksamheter som kategoriserades som lokalt näringsliv kom fokus
att ligga på kaféer, restauranger, hotell och butiker. Dessa ansågs relevanta
antingen då de kunde tänkas ha tillhandahållit service till energiprojekten
under konstruktionsfasen, eller som delar av turismnäringen som potentiellt kunde missgynnas av ökad industriell verksamhet. Även cementfabriken räknades in här. Ett urval gjordes utifrån vilka som ansågs påverkade
av lokaliseringen av projektet på grund av geografisk närhet eller andra skäl,
som att projektanställda åt eller handlade där. Även de som blivit anställda
eller engagerade som underleverantörer av material eller tjänster placerades
i gruppen lokalt näringsliv.
I kategorin energibolagen återfinns ägarna till Boge Vindbruk samt Nord
Streams lokala och nationella representanter.
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Aktörsgrupperna är olika framträdande i de respektive fallen. Exempelvis förekommer inte gruppen lokalt näringsliv i relation till vindkraftsfallet.
Eftersom vindkraftsparken inte realiserades var det inga som arbetade där
förutom bolagets företrädare. Dessutom fanns det få företag i det rurala
området, och de som var företagare bodde också på orten och uttalade sig
snarare i egenskap av boende. I relation till naturgasledningsfallet var det
uppdelningen av fastboende och fritidsboende/inflyttade som inte framstod
som särdeles viktig. När uppdelningen i inte är viktig för analysen förekommer det att benämningen ”närboende” används.
I några förekommande fall talas det också om ”allmänheten”. Det görs
när den relevanta uppdelningen är mellan de som har officiella uppdrag och
de som inte har det.
Ovan framgår det att aktörerna både bestod av personer ur allmänheten
och företrädare för olika organisationer, men också av organisationerna i
sin helhet. Även om det finns skillnader och motsättningar inom en organisation är det ofta en inramning som dominerar, vilket gör att man exempelvis kan säga att ”länsstyrelsen inramar lokaliseringen som…”. I de skriftliga källorna är uttalandena oftast på organisationsnivå, medan det i intervjuer är individer som kommer till tals i egenskap av företrädare för någon
slags organisation.

4.3.2. Intervjuer
Det finns många olika slags intervjuer och olika synsätt på hur en intervju
ska gå till och vad dess syfte är. Jag har tagit fasta på den inriktning som
menar att intervjun inte är en kunskapsöverföring från en part till en annan,
utan att kunskap skapas ur interaktionen mellan intervjuare och intervjuad
då båda parter är aktiva under intervjun (Holstein och Gubrium 1995, se
även Czarniawska 2004:47; Kvale & Brinkmann 2009:34). Yeo med flera
(2014:180) uttrycker det som att ”a research interview is an interaction
between participant and researcher, and this interaction will shape the form
and features of the data generated”.
Det är dock inte bara från intervjuarens håll som förhoppningen om
kunskapsöverföring kan finnas. I intervjusituationen upplevde jag ofta,
framförallt hos dem som kan betecknas som ”allmänheten”, det vill säga
närboende och andra utan expertkunskaper om något av fallen, att svar
efterfrågades från mig. Intervjupersonerna frågade om min ståndpunkt i
frågan, om allt från tekniska detaljer om infrastrukturen till påverkan på
klimatet av olika energislag. Jag blev experten som skulle förmedla information för dem att ta ställning till. Det var ofta förknippat med en bekän121
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nelse om den egna bristen på kunskap inom samma ämnesområde. Även
om intervjupersonerna trodde att jag hade den kunskap de sökte, var det
oftast inte fallet. Kunskapsöverföring i den bemärkelsen, från mig till den
intervjuade eller tvärtom, var heller inte målet med intervjuerna. Målet var
att ta del av de intervjuades historia och egna förståelse av fallet, där ingen
annan än de själva var de som hade kunskapsövertaget (jfr Czarniawska
2004:48, Aspers 2011:141). Även om det ibland var svårt att förmedla att jag
inte var ute efter att få reda på ”fakta”, var majoriteten väldigt nöjda med att
få berätta om ”sin” plats och den egna förståelsen av lokaliseringen när det
väl var klarlagt att det var syftet med intervjun.
Det hände att samma historia återkom under flera olika intervjuer. När
det gällde naturgasledningen berättade de intervjuade exempelvis bolagets
historia utifrån den information de fått från utskick och via media. Detta
tolkade jag som att de istället för att berätta sin egen syn istället berättade den
historia de trodde att jag ville höra, nämligen den officiella från bolaget (det
som Czarniawska (2004:54) kallar för ”referral”). I studien analyseras det valet
som talande för hur intervjupersonerna ramar in lokaliseringen, inte minst i
termer av makt, tillit och tolkningsföreträde. Intervjupersonernas inramningar är inte oberoende av andras tolkningar. Dessutom utgjorde referensen
till bolagets historia bara en del av intervjupersonernas inramning.
Intervjusituationen rymmer en maktsituation. Ofta är det den som intervjuar som i linje med exemplet ovan är den som sitter inne på ”svaren”.
Ibland är dock relationen den omvända, som när den intervjuade innehar
en högt uppsatt position (jfr Holstein & Gubrium 1995; Czarniawska 2004;
Aspers 2011:141). Båda extremerna med många variationer däremellan har
förekommit i studien. Jag har hanterat maktdimensionen genom att dels,
som nämndes ovan, tydligt framhålla att det är intervjupersonens egen förståelse som står i centrum och således överlämna makten åt den som
intervjuas. Dels har jag haft en tydlig intervjuagenda och försökt styra samtalet bort från sådant som inte ligger inom studiens intresseområde för att
undvika maktobalans åt andra hållet.

Intervjusituationen
Intervjuerna förbereddes genom att jag satte samman en intervjuguide som
underlag. Guiden hade genomgående samma grund, men anpassades något
beroende på intervjuperson. Även om jag hade ett formulär förberett inför
intervjusituationen var ingången att skapa en känsla av ett samtal snarare än
en formell intervju. Skälen härtill var två. Dels är det, även i de fall då
intervjuguiden är mycket strukturerad och standardiserad, svårt att förutse
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hur situationen kommer att te sig. Ofta är det första gången intervjuare och
intervjuad träffas, och en interaktion är svår att planera i förväg – inte minst
för att den intervjuade kan ställa motfrågor till intervjuaren (jfr Holstein &
Gubrium 1995:2). Därför kändes det viktigt att vara väl förberedd men inte
”låst”. Dels var syftet att få den intervjuade att känna sig så avslappnad som
möjligt även om det är svårt eftersom konversationen är konstlad oavsett
(Czarniawska 2004:47; Yeo et al. 2014:178).
Intervjufrågorna bestod av deduktivt och induktivt framarbetade tematiska områden (tabell 4.2.) för att ge plats för den intervjuades tankar och
för att vara öppen för uppföljande frågor (jfr Holstein & Gubrium 1995;
Aspers 2011). Inom varje tema fanns ett antal frågor vilka användes som
stöd i de fall där de behövdes för att föra intervjun framåt. Intervjuerna kan
därmed betecknas som omväxlande semistrukturerade och tematiskt öppna, för att använda Aspers beteckningar (2011:143).
Tabell 4.2. Tematisk indelning av intervjuguide.

Vindkraft/naturgas
generellt

Boge/Slite & Gotland
Lokaliseringen
Processen

Egna rollen
Andra aktörer

Fördelar/risker?
Bra/dålig energikälla?
Tidigare erfarenhet?
Åsikter om andra, existerande, anläggningar?
Vad karaktäriserar orten och ön?
Vilka band har du till platsen och hur använder du den?
Vad innebär lokaliseringen för dig och orten?
Hur kommer infrastrukturen att märkas?
När och hur fick du reda på planerna?
Upplevelse av processen?
Förändring över tid?
Möjlighet att påverka?
Är du engagerad för/emot? Varför/varför inte?
Vilka bestämmer?
Skillnad i attityder jämfört med på andra ställen?

För att undvika att intervjun skulle köra fast i tekniska detaljer modifierades
vid behov frågorna under intervjuns gång vilket innebar att intervjuguiden
ibland helt övergavs. Jag var noga med att dela med mig av de kunskaper
som jag hade när de efterfrågades, även om jag också var noggrann med att
understryka att det inte var varken mitt kunskaps- eller intresseområde. Jag
höll mig neutral när min åsikt om lokaliseringens vara eller icke-vara kom
på tal. Däremot var inte neutralitet det viktigaste intrycket att förmedla,
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utan jag eftersträvade snarare att vara en så god samtalspartner som möjligt
genom att vara intresserad och engagerad, undvika att avbryta men ställa
frågor som ledde samtalet vidare. Jag hade i allmänhet med mig fikabröd
och småpratade lite innan jag frågade om den intervjuade hade något emot
att intervjun spelades in. Ingen motsatte sig inspelning.
Intervjuerna var olika långa. Vissa var inte mer än femton minuter (det
handlade då huvudsakligen om intervjuer med kafé- eller restaurangföreträdare) medan andra var nästan tre timmar långa. Målet har varit att i så
hög utsträckning som möjligt göra intervjuerna på plats hemma hos den
intervjuade, på deras arbete eller någon annanstans där de kände sig bekväma och som hade relevans för studien. Det gjorde att en större förståelse
uppnåddes för platsen och för de praktiker som utfördes där, som att fika i
trädgården, titta på fåglar vid sjön, gå en promenad med hunden, inspektera
tillväxten av skogen, mata lammen. Det vill säga att jag stävade efter att
förstå aktörernas livsvärld genom att ”delta i samma aktiviteter som aktörerna deltar i, att ställa frågor till dem om vad de gör, vad de ser, deras uppfattningar och tolkningar med mera och genom denna tolkningsprocess
gradvis få en förståelse av det sociala liv som studeras” (Aspers 2011:108).
Det blev således en typ av observation (jfr Czarniawska 2004:49) av de
sociala praktiker som pågick.
Åtta intervjuer genomfördes med fler än en intervjuperson samtidigt.
Det hade fördelen att samtalet snarare skedde mellan de intervjuade än
mellan intervjuad och intervjuare. Jag fick då mer rollen av observatör och
till viss del samtalsledare som kunde föra samtalet in på rätt spår om det
svävade iväg från ämnet. Stämningen blev mer avslappnad när de medverkade kunde vrida och vända på frågan mellan sig. Holstein & Gubrium
(1995:72) framhåller hur fleraktörsintervjuer kan ge materialet extra djup.
Par- eller gruppintervjuerna skedde dels med medlemmar i lokala intresseorganisationer, dels bland närboende då båda makarna i ett par var närvarande. Att flera av de 56 intervjuerna var med fler än en person innebär
att jag sammanlagt har intervjuat drygt 70 personer.49
Utöver de formella intervjuerna med personer som kontaktats i förväg
genomfördes också informella intervjuer med personer som jag mötte och
kom i samtal med när jag befann mig i området. Dessa samtal, som ofta
kom till stånd på kaféer eller i hamnen, var värdefulla inte minst för att de
bekräftade de olika inramningarna, med diversifierade bilder av platsen och
—
49
Anledningen till att det inte går att säga exakt antal personer är att det under två av
gruppintervjuerna (på sjöfartsmuseet respektive med stuveriarbetarna) var det personer
som kom och gick.
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energiinfrastrukturernas plats i den, som övrigt material gav. I vissa fall
utmynnade dessa möten i att vi sågs igen för en mer formell intervju.

Urval av intervjupersoner
Valet av intervjupersoner kan alltid problematiseras. Det hade gått att göra
fler intervjuer och inkludera fler aktörsgrupper. Äldre personer är i förhållande till sin andel av befolkningen överrepresenterade i intervjumaterialet
vilket kan ses som problematiskt (men var svårt att undvika då det
exempelvis ofta är lite äldre personer som är engagerade i lokala intresseorganisationer och som äger fritidshus). Det hade varit intressant att höra
hur barn och föräldrar i Slite inramade lokaliseringen av arbetet med naturgasledningen, eftersom rörtransporterna korsade en väg många elever tog
till skolan. Ytterligare ett skäl till att det hade varit bra med fler yngre
intervjupersoner är att yngre i högre utsträckning är positivt inställda till
förnyelsebar energi. Det hade också varit intressant att jämföra hur inramningarna gjordes av män respektive kvinnor.
Att aspekter som genus, ålder och etnicitet inte getts mer utrymme i
studien kan ses som en svaghet. Det är dock inte möjligt att täcka alla perspektiv i en studie. Som Dannefjord (2005) skriver, eftersträvar forskare ofta
oreflekterat en jämn fördelning av intervjuade efter kategorier som kön och
ålder, även när detta inte är en del av forskningsfrågan. I den här studien
har det ansetts viktigare med ett urval som täcker aktörer med olika relation
till platsen – permanentboende, fritidsboende, arbetsplats, familjerötter och
så vidare. Dock har en bredd eftersträvats även utifrån kön och ålder när så
varit möjligt och när valet stått mellan olika aktörer med i övrigt samma
kriterier och inom samma aktörsgrupp.
Istället för att inkludera fler aktörsgrupper hade det också varit möjligt
att fokusera intervjuerna till färre grupper med fler individer i varje. Risken
hade varit att förlora den mångfacetterade bild som jag trots allt anser mig
ha uppnått.
Vissa av informanterna är med i båda fallen, andra inte. Aktörerna valdes ut separat i de båda fallen, men vid flera tillfällen var det relevant att
intervjua personen om båda lokaliseringarna. Detta gällde framförallt
intresseorganisationerna samt de närboende. I efterhand tycker jag det hade
varit bra att ta upp båda fallen i alla intervjuer. Det skedde i majoriteten av
intervjuerna, men då det inte var klart vilka fall som skulle ingå i studien då
intervjuerna påbörjades, samt då vissa intervjuer gjordes i samarbete med
en annan forskare för ett delvis annat projekt, har det inte skett i samtliga
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fall. Jag har kompenserat för det genom att inkludera andra datakällor och i
några fall gjort kompletterande intervjuer.
Tillvägagångssättet för att identifiera intervjupersonerna skilde sig i viss
mån mellan fallen. Att färre personer bor och färre företag har sin verksamhet i den mer rurala delen innebar att det på ett annat sätt var möjligt
att identifiera de hushåll och näringsidkare som var aktuella i vindkraftsfallet medan det inte var möjligt i naturgasledningsfallet.
I alla de fall där det gick att hitta kontaktuppgifter gjordes kontaktförsök.
Det skedde främst via e-post och telefon. För att nå närboende i naturgasledningsfallet delade jag ut lappar i brevlådorna där intresserade ombads
kontakta mig, vilket flera också gjorde.

Etiska överväganden i hanteringen av intervjumaterialet
Majoriteten av intervjuerna genomfördes med aktörer inom ett avgränsad
geografiskt område, nämligen de två socknarna Boge och Othem beskrivna i
kapitel 2. Resten genomfördes, förutom de med företrädare för de respektive energibolagen, i en gotländsk kontext, som i sammanhanget också kan
betecknas som begränsad då många känner varandra. Jag anser det därför
viktigt att anonymisera intervjuerna i så stor utsträckning som möjligt. Det
var däremot viktigt att inte tappa materialets nyanser. Under intervjutillfällena erbjöds de intervjuade därför anonymitet med tillägget att de skulle
presenteras med yrkestitel eller som ”fastboende”, ”företagare” ”politiker”
eller liknande. Detta tillägg ansågs nödvändigt för analysen, för att kunna
jämföra olika aktörer. I vissa fall innebar det en möjlighet till ovälkommen
identifiering då få eller ingen mer med samma titel existerade. Jag påpekade
även detta, med tillägget att de skulle meddela om det var något uttalande
de ville skulle vara helt anonymt. Det var dock ingen av de intervjuade som
hade några invändningar mot att den typen av beskrivningar användes.
Tvärtom var det flera, framförallt av de offentliga personerna, som sade att
de stod för sina åsikter och handlingar och inte behövde vara anonyma.
Trots det har alla intervjuade tilldelats fingerade namn (jfr Kvale & Brinkmann 2009). Ett annat sätt att skapa anonymitet var att inte skilja på Boge
och Othem. Personer boende eller verksamma i de rurala delarna av socknarna har alla fått ”Boge/Othem” som hemvist.
Jag var noga med att redogöra för syftet med studien och att den skulle
komma att resultera i en sociologisk avhandling och vetenskapligt granskade artiklar. Vidare att jag varken var ute efter att ta reda på vem som hade
”rätt” eller ”fel” eller att skapa braskande rubriker.
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4.3.3. Observationer
För att undvika en del av intervjuns baksidor, till exempel att det är en
situation som många uppfattar som onaturlig och stel, gjordes även observationer. Metoderna kompletterar varandra, exempelvis genom att intervjuer till skillnad från observationer kan fånga sådant som inte händer ”här
och nu” medan observationer kan fånga det osagda. Gränsen mellan dem är
dock inte knivskarp, utan metoderna kan glida in i varandra. Aspers
(2011:61) menar att forskaren genom att vara med i samma situation som
aktören kan upptäcka länkar som aktören själv inte ser och som därför inte
kommer fram i intervjuer. Under observationerna har jag kunnat observera
relationer mellan olika aktörer och hur projekten presenteras och tas emot
på samrådsmöten, och vilka aktörer som deltar respektive uteblir på dessa
möten. Vissa av observationstillfällena uppkom spontant för att något
intressant kom i min väg, men de flesta var planerade och förberedda.
Ibland utfördes observationerna utan interaktion med andra, men i
andra fall var det snarast fråga om en deltagande observation där jag medverkade i det som intervjupersonen gjorde – under ett moment i arbetet, på
promenad eller under en biltur – samtidigt som vi pratade om det vi gjorde.
På så vis tog jag del av de sociala praktiker som aktörerna ägnade sig åt på
platsen, samtidigt som personen berättade om dem. Buroway (1991a:2) menar att det som utmärker deltagande observation är att forskaren studerar
personer i deras vardagliga liv, i deras egen tid och rum. Fördelen är att det
ger möjlighet att kombinera det som aktörerna säger med vad de gör, vilket
ger en bredare bild. I Burawoys fall utfördes deltagande observation genom
att han var en formell del av det som studerades, exempelvis som anställd. Det
var inte fallet i den här studien. Observationerna var heller inte så omfattande. Intentionen är ändå att de ska ge berättelserna en extra dimension.
Genom observationerna har jag bland annat upplevt hur det var när
rören transporterades genom samhället, och sett hur livet i hamnen skilde
sig åt mellan perioder då rören skeppades ut från hamnen och när arbetet
inte pågick. Att ha besökt området under olika delar av året var viktigt för
att förstå aktörernas beskrivning av turismens roll i lokalsamhället. Att
känna vibrationerna från sprängningarna i kalkbrottet och se hur brottet
breder ut sig nedanför ens fötter, eller att se fabrikens siluett på många kilometers avstånd gav en förståelse för att en lokalisering i just Boge och
Othem inte kan bortse från kalkstensindustrins roll för orten, varken historiskt eller idag.
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Under observationerna gjorde jag fältanteckningar och tog fotografier.
Att ha visuellt material är av stort värde, inte minst för att det möjliggör
återkopplingar till fältet efter att det empiriska arbetet avslutats (jfr Aspers
2011:111). Dessutom underlättas förmedlandet av analysen i avhandlingstexten.
Observationerna som gjordes är av två slag: de med direkt anknytning
till energiinfrastrukturprojekten och de som snarare syftar till en ökad platsförståelse. Bland observationerna av det första slaget kan nämnas medverkan i det dagliga arbetet i hamnen under utskeppningen av rördelarna,
promenad i området där vindkraftverken planerades att uppföras samt
medverkan på samrådsmöten organiserade av Boge Vindbruk respektive av
Nord Stream. Dessvärre hade ett par möten om vindkraftsprojektet, liksom
mötena inför Nord Stream, redan ägt rum när studien påbörjades. Det har
dock varit möjligt att ta del av dokumentationen från de missade mötena
och jag har även deltagit i ett möte inför Nord Stream 2.
De mer platsbeskrivande observationerna inkluderade besök på sjöfartsoch hembygdsmuseet vilket gav en god historisk tillbakablick, liksom på
cementfabriken där pensionerade fabriksarbetare berättade om industrin
och samhället förr och nu. Promenader i samhället under turismens lågoch högsäsong liksom besök på öarna utanför kusten levandegjorde det som
berättades under intervjuerna.

4.3.4. Dokumentstudie
De dokument som används i studien är: officiella handlingar från Gotlands
kommun/Region Gotland och länsstyrelsen i Gotlands län, energiinfrastrukturprojektens ansökningshandlingar och andra dokument samt remissvar och yttranden på ansökningarna. Nedan följer en översiktlig beskrivning. Sekundärmaterial som dokument, till skillnad från intervjuer och
observationer som utförs i forskningssyfte, är ofta skapade för andra ändamål och under andra betingelser. De är inte på samma sätt skapade i mötet
mellan intervjuare och intervjuad (även om urvalet av dem är konstruerat
för studien) (Aspers 2011:167). Merriam (1994:121) kallar dem ”objektiva”,
och menar att svårigheten är att avgöra deras äkthet och riktighet. Den här
studiens syfte är dock inte att undersöka hur ”äkta” dokumenten är eller att
använda dem som ”fakta”, utan de ses som uttryck för aktörernas sätt att
inrama frågorna. På så vis undersöks de på samma sätt som det övriga
materialet.
Det som skiljer datakällorna åt är att det i intervjusituationen var möjligt
att ställa direkta frågor och följdfrågor, medan dokumenten har en färdig
128

4. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN

form. Fördelen med dokument är att de är tidsdokument på ett annat sätt
än intervjuer då de kom till vid en specifik tidpunkt medan intervjuerna
baseras på den intervjuades minne. Det gör exempelvis den inspelade debatten i kommunfullmäktige från 2008 mycket värdefull som ett komplement
till intervjuer med politiker, genomförda flera år senare. Då samma aktörer
täcks av både intervjuer och dokument kompletterar de varandra.
För att analysera den officiella inramningen av lokaliseringen av energiinfrastrukturen har ett antal strategiskt utvalda dokument från Gotlands
kommun/Region Gotland, och Länsstyrelsen på Gotland analyserats. Det
handlar bland annat om strategi- och visionsdokument samt beslut i frågor
rörande de respektive fallen.
Omfattande ansökningshandlingar har producerats både av vindkraftsoch naturgasledningsprojektet. Relevanta delar av dessa ansökningar har
analyserats och utgör, tillsammans med intervjuerna, underlag för att
beskriva bolagens inramningar av platsen, sin egen roll där och energiproduktionen. Ansökningarna renderade remissvar och yttranden från olika
aktörer, från privatpersoner, frivilligorganisationer, företag och myndigheter. Dessa kompletterar intervjuerna i analysen.
Dessutom har mediematerial i viss mån analyserats. Mediematerialet
bestod av tidningsartiklar och insändare i lokala tidningar (Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda) samt sändningar i lokalradion (Sveriges
Radio P4), däribland en direktsänd debatt från kommunfullmäktige. Mediematerialet har i vissa fall kunnat komplettera intervjuer då de ger möjligheten att röra sig ”bakåt i historien”. Med undantag för debatten har
emellertid mediematerialet främst använts för att teckna en bakgrund och
mindre för analytiska syften. Materialet har samlats in med hjälp av tidningarnas administration på plats i arkiven, men även via internet och i
tryckta upplagor.

4.3.5. Bearbetning av det empiriska materialet
I anslutning till intervjuer och observationer och under genomgången av
det skriftliga materialet har fältanteckningar gjorts. Där har teoretiska anslag, funderingar kring analysen och reflektioner över samband eller motsägelser mellan olika källor antecknats. Vidare har idéer om hur kommande
delar av fältarbetet kan förbättras noterats. Under resten av fältarbetet och
under analysarbetet har jag regelbundet återkommit till dessa dokument för
att orientera mig och fördjupa analysen.
Intervjuerna spelades in, och anteckningar gjordes under sessionen. Efter
spontant uppkomna samtal gjordes mer utförliga anteckningar i direkt an129
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slutning. Intervjuerna skrevs ut, och under analysen har jag återkommit till
ljudinspelningarna för att säkerställa att utskrifterna tolkats rätt, exempelvis
då det är fråga om ironi.
Citat från intervjuerna och de skriftliga dokumenten används för att
illustrera och understödja analysen. Viss språklig redigering har vid behov
utförts för att öka läsbarheten. Exempelvis har småord som ”liksom”,
”alltså” och ”va” tagits bort.

4.4. Den analytiska processen
Kodningsarbetet utfördes i flera omgångar, parallellt med de teoretiska
överväganden som beskrivits ovan. I tolkningsprocessen av materialet
skapas mening, eller som Aspers (2011:169) uttrycker det: ”koden, och mer
konkret kodens mening, är således en skapelse baserad på forskarens kunskap om fältet, hennes fråga, teori och i förlängningen hennes kunskapsstock rotad i livsvärlden”. Först gjordes en genomläsning av allt material,
samtidigt som anteckningar fördes och initiala grundkoder noterades (jfr
Aspers 2011:169). Utifrån dessa, och i samklang med den teoretiska läsningen, uppkom embryot till fyra centrala aspekter som presenteras nedan.

4.4.1. Fyra centrala aspekter
Den initiala kodningen av det empiriska materialet visade att aktörer kombinerade aspekter på olika nivåer när de beskrev varför de välkomnade eller
motsatte sig de respektive energianläggningarna. Dessutom förekom olika
former av sociala relationer, både formella och informella, till andra aktörer
och platser. Samtidigt indikerade en del av den tidigare forskningen ett
behov av att dessa olika infallsvinklar skulle studeras tillsammans för att ge
en mer fullständig bild av hur lokaliseringar förstås. Genom kodningsprocessen och den teoretiska läsningen kondenserades dessa aspekter till ett antal
intresseområden. Under analysens gång konkretiserades dessa och utmynnade i vad jag kallar för fyra centrala aspekter: platsrelaterade, platsöverskridande, position samt process. Avgränsningen och urvalet av aspekter har
hållits öppen genom hela forskningsprocessen. De fyra aspekterna visar på
den bredd som jag menar formar inramningarna, men syftar även till att
avgränsa studien. Uppdelningen, och avgränsningen, möjliggör en jämförelse
mellan de båda fallen då skillnader och likheter mellan dem blir synliga. Samtidigt möjliggör den det anspråk på generaliserbarhet som studien också har.
Två aspekter, platsrelaterade och platsöverskridande ställs ofta mot
varandra i inramningarna. Inom det som här kallas platsrelaterade aspekter
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av inramningarna ryms förståelsen av platsen dit lokaliseringen planerades
– ses den som i huvudsak rik på naturvärden eller som industriell? Ska den
avnjutas eller brukas? De aspekter som samlas under rubriken platsöverskridande berör uppfattningar om projektens miljöpåverkan, åsikter om
energikällorna infrastrukturen producerar eller transporterar och dess politiska implikationer. Dessa är inte ”platslösa”, utan vad som åsyftas är snarare att aspekterna inte är direkt knutna till den geografiska platsen utan till
projekten. Urry (1990:191) definierar det han kallar för ”conditions” på ett
liknande sätt: ”’conditions’ refers to the wide variety of circumstances,
external to a given locality, within which local policies have to be formulated
and implemented.”
Den formella processen, som inbegriper tillståndsprocessen där det
avgörs om projektansökan godkänns eller får avslag samt det praktiska
arbetet under konstruktionsfasen, utgör både en bakgrund till inramningarna och en aspekt av dem. Alla av lokaliseringen berörda aktörer är inte delaktiga i processen. Trots det påverkas de av den då det är genom tillståndsprocessen som projektet realiseras eller inte. Inramas lokaliseringen som
alltigenom positiv finns det låga incitament för engagemang, men det är
långt ifrån alla kritiska som blir en aktiv del av processen.
Beroende på sitt intresse för frågan och förståelsen av den egna rollen
och andra aktörers roll, det vill säga huruvida aktörerna känner tillit till
andra aktörer eller upplever att de har viljan, möjlighet att påverka och den
kunskap som krävs, kan de engagera sig i processen. Dylika aspekter kallar
jag för position, vilket inkluderar även hur aktörer inramar sig själva och ”de
andra” – de som gör andra inramningar. Det är inte studiens huvudsakliga
syfte att analysera varför olika aktörer deltar i processen eller inte, men den
egna rollen och andra aktörers roll är en framträdande del av hur aktörer
inramar lokaliseringen.
De fyra aspekterna svarar mot de två huvudsakliga funktioner som inramningarna har, att organisera förståelsen av världen omkring oss och påverka
vårt agerande i relation till det (se kapitel 1 samt Perri 6 2004; Gray 2003).
Utifrån de fyra centrala aspekterna utformades ett kodningsschema som
användes vid den fortsatta kodningen av materialet - det vill säga de transkriberade intervjuerna, det tryckta materialet samt observationsdokumenteringen. Inom respektive kod fanns ett antal kodord, som fylldes på under
kodningsarbetets gång. På så vis abstraherades materialet (jfr Merriam
1995:145; Kvale & Brinkmann 2009:218). I tabell 4.3. nedan ges exempel på
sådana kodord:
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Tabell 4.3. Koder och (exempel på) kodord som använts i kodningen av materialet.

Platsrelaterade

Platsöverskridande

Position

Process

Landskap

Energi

Ansvar

Beslut

Växter

Klimat

Tillit

Avslag

Djur

Fossilfri

Kunskap

Överklagan

Sinnen

Förnyelsebar

Påverkan

Demokrati

Brukas

Miljö

Orört

Ryssland

Remiss

Eftersom koderna bygger på de aspekter som identifierats som centrala är
också de både induktivt och deduktivt grundade. Koder finns alltså inte i
materialet i sig, utan används för att visa på olikheter och likheter i materialet (jfr Aspers 2011: kap. 7). Varje område innehöll en mängd olika koder, men naturligtvis fanns en uppsjö av innehåll i materialet som inte rymdes inom något av områdena. När något utmärkande upprepades, övervägdes en redigering av aspekterna. Materialet gicks igenom flera gånger för
att säkerställa att jag inte förbigick några relevanta ämnen. Vissa saker
lämnades dock därhän, detta i syfte att kunna tränga djupare i materialet.

4.4.2. Den fortsatta kodningsprocessen
Efter att den mer materialnära kodningen utmynnat i de fyra centrala
aspekterna, analyserades varje aspekt för sig. Dessa analyser återfinns i
kapitlen 5–8. Inom varje aspekt relateras olika delaspekter till varandra – de
är mer eller mindre framträdande i olika inramningar, och de kombineras
och rangordnas på olika sätt. För att se hur de olika aspekterna förhöll sig
till varandra i aktörernas inramningar, och hur de kunde knytas till sociala
praktiker återgick jag därefter till aktörsnivån. I varje utskrift eller annan
skriftlig källa analyserades hur olika ämnen inom och mellan de olika
aspekterna kombinerades. Detta gjordes med hjälp av de fem olika sätt att
göra inramningarna på (överbryggning, utvidgning, omvandling, förstärkning och särkoppling) som presenterades i föregående kapitel.
Aktörernas inramningar betonar de fyra centrala aspekterna olika
mycket, men lyfter också fram olika delar av dem, vilket gör inramningarna
inte bara olika till innehåll utan även till struktur. Det vill säga, två aktörer
som båda motsätter sig lokaliseringen kan göra det på helt olika sätt genom
att inkludera, exkludera och sammanbinda element på olika sätt. Att inramningarna sätts samman olika beror på att aktörerna, medvetet eller omed132
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vetet, gör ramarna bredare eller snävare och kopplar samman respektive
isär olika element. På aktörsnivå kopplades detta även till de sociala praktiker som kunde identifieras i materialet.
Aktörernas inramningar abstraherades sedan till en kollektiv nivå. Genom att se hur de olika aspekterna kombinerades kunde sedan sex övergripande inramningar identifieras. Dessa utgör avhandlingens huvudsakliga
empiriska resultat. Genom att se vilka sociala praktiker som förekom i de
respektive inramningarna går det även att säga något om varför inramningarna ser ut som de gör. Dessa sex inramningar presenteras i kapitel 9.
Inramningarna är således att betrakta som andra ordningens konstruktioner (Aspers 2011:49) som diskuterades ovan.
I en parallell och besläktad kodning analyserades hur sakfrågeinramningar, det vill säga förståelser av den specifika lokaliseringen, förhöll sig till
uttryck av mer allmän karaktär, såsom landskaps- och energipreferenser –
det vill säga institutionella och metakulturella inramningar. Studien utgår
ifrån att inramningar till stor del är underförstådda. Sakfrågeinramningar
har sitt ursprung i institutionella och metakulturella inramningar som
tillhör den förgivettagna delen av världen (Schön & Rein 1994:34, se figur
3.1.). Också detta var kopplat till de sociala praktiker som utfördes. Ett
exempel är den intervjuperson som ställde sig kritisk till vindkraft då hen
ansåg att den förstörde ett bevaransvärt kulturlandskap (i betydelsen det
äldre jordbrukslandskapet), men som också sade att hen till skillnad från
andra personer inte var offer för ”klimathysteri” – det vill säga en metakulturell uppfattning om att det finns en mänskligt orsakad klimatförändring
vilket intervjupersonen upplevde som överdriven. Genom den typen av
analys blir resultaten intressanta ur en mer allmän synvinkel, och den teoretiska generalisering som eftersträvas i kvalitativa studier kan uppnås.
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KAPITEL 5

Land eller landskap? Platsrelaterade aspekter

I det här kapitlet analyseras hur inramningar av sakfrågan, det vill säga
lokaliseringen av arbetet med rörutskeppningen liksom vindkraftverken,
kan knytas till olika inramningar av Slite samt Boge och Othem50 – vad som
var platsens syfte, vilka verksamheter som passade där och vem som hade
rätt att uttala sig om platsen. Detta kallas för platsrelaterade aspekter, det vill
säga de aspekter av lokaliseringsinramningarna som konstrueras utifrån
förståelsen av platsen dit energiinfrastrukturen planeras, och de sociala
praktiker som försiggår där.
Energiinfrastrukturer är platsbundna såtillvida att verksamheten inkluderar fysiska artefakter som måste placeras någonstans – temporärt eller
permanent. Platsen där lokaliseringen sker är inte tom, utan aktörer med
olika relationer till den ser olika värden i den och betraktar olika drag som
karakteristiska för den. Det innebär att olika platsdefinitioner existerar
parallellt, eller som Shields (1991:6) säger: ”[s]ites are never simply locations. Rather, they are sites for someone and of something.” Shields menar att förståelsen av en plats inte kan skiljas från hur människor lever sina
liv. Därmed består den sociala konstruktionen av platsen inte bara av
diskursiva element, utan även av praktiker.
Samtidigt har platsen förutsättningar och begränsningar – geografiska
fenomen, som vindförhållanden eller fördelaktiga betingelser för exempelvis hamnar – som existerar oberoende av aktörers tankar om den och därför
—
50

De båda rurala områdena, Boge och Othem (Slite undantaget) ses hädanefter som
samma plats och benämns oftast endast Boge. Majoriteten av vindkraftverken planerades till Boge och de flesta intervjuer med direkt koppling till vindkraftsfallet gjordes
således där, även om vindkraftverken även skulle ha märkts i Othem. Det finns drag som
skiljer de båda åt, som att det är fler fritidsboende i Othem då den socknen ligger närmare kusten, och intervjupersoner vittnade om fejder mellan socknarna i det förflutna.
Det finns dock ingen analytisk poäng med att göra en åtskillnad mellan de båda. Det är
snarare den rural-urbana uppdelningen som visat sig relevant. Slite ligger i Othems
socken, men då det är den urbana delen som är i centrum i naturgasfallet används företrädesvis Slite.
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inte är helt igenom socialt konstruerade (jfr Saltzman & Svensson 1997:9).
Det innebär att platser har olika potentiella användningsområden samt har
olika förutsättningar för exploatering (jfr van der Horst 2007; Devine-Wright
2009) – även om olika aktörer uppfattar dessa förutsättningar olika, inte
minst beroende på aktörernas bakgrund och de praktiker de är involverade i.
Platser tillskrivs alltså olika syften genom att förknippas med olika
karaktärsdrag. Shields (1991:60; jfr även Beland Lindahl 2008:95) menar att
platser med specifika karaktärsdrag ses som lämpliga för specifika aktiviteter. I Gotlands kommuns översiktsplan (2010) liknas exempelvis landskapet
vid ett möblerbart rum i en fastighet. ”Både landskapsrum och andra rum är
möblerade på olika sätt […] för att passa den funktion eller aktivitet
rummet är avsett för. Rummets funktion, form och möbler ger rummet dess
karaktär” (Gotlands kommun 2010:125).
Ett annat, mer formellt, exempel är hur platser kan utpekas som riksintresse för natur, kultur, vindbruk med mera.51 ”In more sociological
terms, they are labelled. Partly through ongoing interaction, a site acquires
its own history; partly through its relation with other sites, it acquires
connotations and symbolic meanings”, som Shields (1991:60) uttrycker det.
En strand är exempelvis något mer än ett sandigt ställe där hav och land
möts. Tankarna går till en speciell typ av plats där människor beter sig på ett
speciellt sätt. Att gå omkring nästan utan kläder, bygga sandslott och andra
vanligt förekommande aktiviteter på en strand upplevs av många som helt
naturliga praktiker där – men skulle inte göra det på en annan plats. Ur det
perspektivet vore det å andra sidan konstigt att vara fullt påklädd på en
strand. Detta är ett idealtypiskt exempel (och inte applicerbart utanför en
”västvärldskontext”), men illustrerar hur det som Shields kallar ”platsmyt”
konstrueras. Det finns alternativa platsmyter, vilka exempelvis kan spegla
andra klasserfarenheter (Shields 1991:61) eller användningsområden. Med
—
51
Enligt länsstyrelsen (2017a) är ”områden av riksintresse […] områden som omfattar
särskilda värden eller har så speciella förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla
för hela riket. Riksintresse kan bland annat gälla för områden som är skyddsvärda pga.
sina speciella natur- och kulturvärden som för områden som är av betydelse för ett speciellt nyttjande (kommunikationer, energiproduktion, energidistribution etc.) Områdena kan även vara intressanta för totalförsvaret och därmed bedömas som riksintresse.
Ett utpekande av riksintresse innebär ett anspråk på att ett område antingen ska bevaras
eller nyttjas på ett visst sätt. Olika centrala verk […] har enligt Miljöbalkens 3:e kapitel
att ange områden som man bedömer vara av riksintresse. Riksintressen enligt 4:e kapitlet
i Miljöbalken finns angivna direkt i lagtexten.” Det är länsstyrelsen som ska säkerställa
att kommunerna tar hänsyn till riksintressena i planeringen, och som gör prioriteringsordningen mellan motstridiga riksintressen.
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den begreppsapparat som används i den här studien kan platsmyt översättas
till metakulturella inramningar av en plats.

Centrum och periferi
Även om platsen är en del av de globala flödena som omger den (jfr t.ex.
Massey 1991:1), har den en fysisk avgränsning samt sociala och materiella
drag som avgränsar den från andra platser. Platser jämförs med andra platser.
I det empiriska materialet gjordes på olika vis åtskillnad mellan platsen och
övriga ön, liksom mellan Gotland och resten av Sverige. Det gällde för
aktörer som förespråkade eller som motsatte sig energiprojektens lokalisering, för sådana som identifierade sig som Slite-, Othems-, eller Bogebor
och för sådana som distanserade sig från bygden. I intervjuerna förmedlades en känsla av att periferin fick stryka på foten för centrum, både vad
gällde Gotland i relation till fastlandet (och då främst Stockholmsregionen)52 och den gotländska landsbygden i förhållande till staden, det vill säga
Visby. Ortens präst satte ord på det såhär:
Det finns väl en känsla av att Gotland är på sidan, alltså. Inte bara geografiskt, utan att man inte är så, alltså det är Gotland och fastlandet. Och vi
här på Gotland, vi måste hålla ihop, sådär. Och alltså, det är väl också lite
konserverande, lite konservativt, att slå vakt om identiteten, den gotländska
identiteten. Inflyttningen till Gotland är ju inte speciellt stor. […] Man känner sig nog lite åsidosatt, ja, lite negligerad från fastlandet. Det är inte här de
stora satsningarna görs. (Rune, präst)

Samma typ av inramning, att Gotland var lite styvmoderligt behandlat av
”fastlandet”, gör Nils i citatet nedan, och han tar vindkraft som ett exempel.
Nils menade att Gotland producerade oproportionerligt mycket vindkraft i
jämförelse med andra delar av landet:
Då är ju i och för sig, jag är en sådan här konspiratorisk människa, som ser
det hela ur ett storstadsperspektiv, och det är där besluten fattas. Där ligger
Gotland långt ute i periferin någonstans, och är i princip en öde ö, som bara
kostar pengar. Ska man ha någon nytta av det så kan man i alla fall smälla
upp en massa vindkraftverk där. (Nils, Naturskyddsföreningen)

—
52
Det kan kopplas till att den genomsnittliga disponibla inkomsten på Gotland är bland
de lägsta i landet, 178 000 kronor per invånare och år, medan den i Stockholm är hög:
231 000 kronor (Siffrorna gäller 2014) (Regionfakta 2016).
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Prästen Rune och Nils från Naturskyddsföreningen satte båda ord på en
allmän känsla av utanförskap på grund av ö-läget. Ronström (2003) menar
att det finns en speciell ö-mentalitet som innebär en känsla av att vara
åsidosatt, men även en önskan att distansera sig från fastlandet. Skiljelinjen
blir tydlig också i relationerna på ön, vilket bland annat visar sig i spänningar mellan gotlänningar, sommargotlänningar (som oftast kallas ”fastlänningar” – det vill säga personer som bor på svenska fastlandet men har
fritidshus på ön) och turister. Det medför att många icke-gotlänningar som
flyttat till ön känner att det är svårt att bli inkluderade (Ronström 2003:7)
och att vissa gotlänningar känner sig åsidosatta på sin egen ö under turistsäsongen.
Det finns även motsättningar mellan det rurala och urbana Gotland,
mellan industri, jordbruk och rekreation, mellan produktion och konsumtion, mellan brukat och orört. Även om avståndet på knappa 40 kilometer
mellan Slite och Gotlands enda stad Visby visserligen upplevs som långt
även geografiskt i gotländska mått mätt, är det framförallt på ett kulturellt
plan skillnaderna ligger. Utifrån sin industriella identitet kan Slite, med sin
dominerande kalkstensindustri och relativt sett låga genomsnittliga inkomst,
med Shields språkbruk (se även Lash & Urry 1994:28ff) på många sätt betecknas som på ”marginalen”:
[T]he marginal places […] are not necessarily on geographical peripheries
but, first and foremost, they have been placed on the periphery of cultural
systems of space in which places are ranked relative to each other.” (Shields
1991:3)

Den upplevda skillnaden mellan Slite och många andra delar av ön verkar
heller inte vara någon ny företeelse. I en bok skriven för hembygdsföreningens räkning beskrivs Slite som annorlunda från resten av ön. Att vara
avvikande går flera decennier tillbaka i tiden och förknippas med kalkstensindustrin:
Av många gotlänningar betraktas Slite som något av en ”främmande fågel”
på ön – de omfattande industribyggnaderna, de höga fabriksskorstenarna,
de gigantiska kalkstensbrotten skapar tillsammans en miljö, som ger orten
karaktär av brukssamhälle. Och det tycks vara där det främmande ligger, så
har man känt åtminstone de senaste sextio åren alltsedan cementfabrikens
tillkomst. (Öhrman 1983:180)
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Skiljelinjen fungerar som ett sätt att understryka vad som uppfattas som
karaktäristiskt för orten, vad som uppfattas som den lokala identiteten, och
varför energiinfrastrukturen därför anses passa – eller inte passa – där.

Figur 5.1. Foto taget från cementfabrikens tak i riktning österut. I förgrunden syns fabrikens skorstenar, nedanför ligger fabriksområdet och Slite samhälle. I övre vänstra delen
syns Bogevik. På andra sidan vattnet ligger området där Vindpark Boge planerades. I
övre delen i mitten, bakom ett stort växthus, skymtar den plan i Vikhagen som anlades
till lagringsplats för rör. Till höger om Vikhagen syns ett av kalkstensbrotten samt ett
vindkraftverk som ägs av cementföretaget. (Foto: Karin Edberg, 2013)

Å ena sidan görs åtskillnad mellan de båda områdena i centrum för den här
studien, där Slite står för det urbana, dit många önskar ”liv och rörelse”, i
kontrast till landsbygdens lugn i de resterande delarna av socknarna Boge
och Othem. Å andra sidan håller de industriella karaktärsdragen samtidigt
ihop de rurala och urbana områdena. Många av dem som arbetar i kalkstensindustrin bor på landsbygden utanför Slite nära kalkbrotten. Flera
intervjuade menade att huspriserna både i den rurala och urbana delen hålls
nere på grund av industrin.
Boge och Othem (Slite inkluderat) har även andra karaktärsdrag än de
industriella, exempelvis naturvärden och turism. Likväl är lokal stolthet och
känsla av platstillhörighet andra sidan av den stigmatiserade bruksortens
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mynt. Det fanns därför inte bara ett sätt att inrama platsen. Inramningarna
hade dessutom en inneboende ambivalens.
Differentieringen som diskuterats i det här stycket – mellan aktörer på
ett lokalt plan, mellan landsbygd och stad, mellan olika delar av ön och
mellan olika delar av landet – är ett återkommande inslag i det här kapitlet
och i de kommande. Nedan diskuteras de metakulturella inramningarna
”land” och ”landskap” och de skilda uppfattningarna av vad som är naturligt förekommande på en plats. Därefter följer två delar dedikerade till tre
spänningsfält som identifierats i det empiriska materialet: orört och brukat
landskap, ekonomisk vinst och förlust samt social vinst och förlust. Kapitlet
avslutas med en sammanfattande diskussion.

5.1. Land och landskap
Analysen av det empiriska materialet visar att utifrån ett platsrelaterat perspektiv berodde den huvudsakliga skiljelinjen mellan de som förespråkade
lokaliseringarna och de som motsatte sig dem (den skiljelinje på vilken de
som gav uttryck för ambivalens om vad de tyckte balanserade), på hur
energiinfrastrukturen inramades – som ett ”naturligt” inslag i landskapet
eller inte. Med ”naturligt” menas här hur väl verksamheten upplevs ”passa”,
eller vara lämplig, på platsen.
En inramning betonade det brukade i landskapet och såg lokaliseringen
som en välkommen och ”naturlig” fortsättning på det arvet. Motpolen lyfte
fram en plats med naturvärden värda att bevaras och/eller till för rekreation
– värden som ansågs hotade av lokaliseringen. I spektrumet däremellan
fanns kombinationer av de båda inramningarna. Vissa aktörsgrupper går att
knyta till en specifik inramning, till exempel att de sedan länge fastboende i
Boge välkomnade vindkraftslokaliseringen medan miljöinriktade intresseorganisationer och fritidsboende var emot den,53 men flera grupper hade
olika inramningar samtidigt. Det fanns exempelvis politiker i båda ytterligheterna av inramningar av i naturgasfallet, till och med från samma parti.
Uppdelningen av aktörerna skiljer sig också åt mellan fallen.
Skillnaden mellan dem som inramade lokaliseringen som ”naturlig” och
dem som inte gjorde det kan liknas vid den uppdelning mellan land och
landskap54 som görs av Milton (1993, se Macnaghten och Urry 1998:200–
—
53

Med det inte sagt att det inte fanns individer i dessa grupper som gjorde motsatta
inramningar; det är aktörer i kollektiv bemärkelse som avses här.
54
Det finns en uppsjö av olika definitioner av landskap och land samt av relationen dem
emellan se t.ex. Bender 1993; Ingold 1993; Cresswell 2015; Olwig 1996; Henderson 2003;
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201. Jfr även Urry 2007; Storm 2014). Land förstås då som en fysisk,
konkret, geografiskt tydligt avgränsad resurs som brukas och kan ägas. Land
är den vardagliga upplevelsen av ”hemma” medan landskap är den sceniska
synen på platsen, det vill säga upplevelsen av landet och dess visuella värde
främst i rekreationssyfte. I jämförelse med det fysiska, solida ”land”, är
”landskap” alltså en abstrakt resurs och naturskön vy (Urry 2007:77). I mitt
material gjordes landskap därför framförallt av aktörer vars sociala praktiker på platsen antingen kännetecknades av fritid eller av engagemang i
natur- och kulturrelaterade bevarandefrågor med utgångspunkt från aktörernas intressen eller arbeten. Land gjordes dels av aktörer med en distanserad och instrumentell relation till platsen, dels av dem som hade sin
vardag där och som på olika sätt brukade platsen för sin försörjning. Det är
genom dylika sociala praktiker som land och landskap skapas.
Dessa två idealtyper, land och landskap, är exempel på olika metakulturella inramningar av en plats (jfr Schön & Rein 1994:33ff), och inte
specifika för just lokaliseringar av energianläggningar. Som vi kommer att
se kan de varieras och kombineras i aktörernas institutionella inramningar
och sakfrågeinramningar.
I Slite och Boge, där industriella och agrara verksamheter samt fritidsboende och turism samexisterar, kan land och landskap sägas existera parallellt. Dock pågår här, liksom på många andra håll i Sverige, en trend där
jordbruksmark växer igen och färre arbetar i lantbruk eller i industrier.
Samtidigt ökar andelen fritidshus och fler områden utpekas som naturreservat och liknande. Ronström (2003:5) skriver att ”[a] recent massive
heritagization of Gotland has led to a shift in the production of cultural
representations from tradition to heritage.”
Ur ett teoretiskt perspektiv kan vår samtid på många sätt kallas postindustriell. Orter beroende av en huvudsaklig arbetsgivare och som karaktäriseras av rykande fabriksskorstenar har gått från att ses som ett uttryck
för modernitet och utveckling till ett uttryck för miljöförstörelse och ett hot
mot individens frihet (Zukin 1993; Storm 2008). Även om cementfabriken i
Slite producerar mer än någonsin och tar mer mark i anspråk minskar
antalet anställda, och kritiken tätnar mot de oåterkalleliga ingrepp i naturen
som kalkstensbryningen innebär – inte minst för att de anses innebära
risker för vattentillgången. Trots att cementfabriken är hypermodern i sitt

Widgren 2004; Cosgrove 2006; Mels 2006; Bridge et al. 2013). Uppdelningen här syftar
till att åskådliggöra de två ytterligheterna i texten.
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slag kan den industriella identiteten således kopplas samman med en
gången tid.
Även om vi gått in i en postmodern eller senmodern era existerar fortfarande industrialismen. Också fortsättningsvis måste varor produceras,
och det finns en stolthet i den industriella identiteten i Slite med omgivningar. I mitt material var det få som såg en framtid utan cementfabriken. Den
erbjuder förhållandevis många arbetsplatser och innebär en möjlighet att
distansera sig från beroendet av tillresta turister vilket många andra områden på Gotland anses behöva foga sig i.
Urry (2007) menar att land oåterkalleligt ersätts med landskap i och med
att landsbygden successivt i allt högre utsträckning konsumeras av turister
snarare än är platser för produktion. För vindkraftens och naturgasledningens förespråkare var lokaliseringarna ett sätt att bromsa utvecklingen
från land till landskap. De nya verksamheterna var i linje med det som dessa
aktörer ansåg vara platsens syfte – det vill säga att brukas. Storm (2014:10),
som skriver om industriella snarare än agrara landskap, menar att postindustriella ärr i landskapen – som exempelvis kan bestå av nedlagda eller
till upplevelseinrättningar omgjorda fabriker – kopplar samman den tidigare användningen av platsen med den nya. Snarare än att landskap
ersätts av land samexisterar således de båda, även om en av dem är dominerande. Jag instämmer och menar vidare att lokaliseringen av nya energiinfrastrukturer, inte minst vindkraft, kan innebära en omvänd utveckling
jämfört med den Urry beskriver när tidigare ”orörda” landskap blir platser
för produktion. En plats kan således gå från att brukas genom lantbruk eller
industri till att betraktas som ett natur- eller kulturlandskap, och sedan
återgå till att bli ”land” genom att en ny verksamhet etableras.
Det som för någon framstår som land kan för någon annan framstå som
landskap. Att flera förståelser existerar parallellt innebär att förståelsen av
platsen som något som ska brukas eller bevaras kan ses som en maktkamp
där resultatet beror på vilken av grupperingarna som har det största ekonomiska, kulturella och/eller sociala kapitalet på den specifika platsen.
Sådana mekanismer får genomslag under lokaliseringskonflikter.
I vindkraftsfallet fanns större kontroverser än i naturgasledningsfallet
om huruvida den planerade verksamheten skulle utgöra ett naturligt inslag i
landskapet eller inte. Även om det fanns en relativt samstämmig syn om att
lokaliseringen av naturgasledningsarbetet till Slite innebar positiva tillskott
grundades inramningen ändå i olika förståelser av platsen och naturgasledningsfallet var inte okontroversiellt när det kom till andra frågor. Med
andra ord fanns det relativt stor samstämmighet rörande platsrelaterade
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aspekter av sakfrågan (att lokaliseringen fick positiva följder för Slite) men
olika institutionella och metakulturella inramningar av platsen.
Uppfattningar om huruvida lokaliseringen av de respektive energiinfrastrukturerna passade på platsen eller inte kan brytas ner i tre spänningsfält:
Orört landskap

–

Brukat landskap

Ekonomisk förlust

–

Ekonomisk vinst

Social förlust

–

Social vinst

Aktörerna inkluderar inte nödvändigtvis alla tre punkterna från den högra
eller vänstra sidan av spänningsfältet i sina inramningar, och de kan också
kombinera delar från båda sidor (även om tyngdpunkten oftast ligger på
den ena eller den andra). Detta visar på den ambivalens mellan olika ämnen
som finns inbyggd i inramningarna. Uppdelningen mellan de tre spänningsfälten strukturerar och är vägledande i den nedanstående analysen.

5.2. Det orörda och det brukade landskapet
I det här avsnittet ligger fokus på spänningsfältet mellan inramningen av
platsen som orörd eller brukad. De som motsatte sig etableringen av något
av energiinfrastrukturprojekten tenderade att betrakta den som orörd och
att betona värden relaterade till natur, estetik och rekreation, medan de som
ställde sig positiva ansåg platsen vara brukad och således öppen för vidare
exploatering. Mellan dessa två ytterligheter fanns en variation av förståelser,
vilket innebar att även de som motsatte sig energiinfrastrukturen kunde
uppmärksamma och värdesätta naturvärden och tvärtom.
Med utgångspunkt i denna mångfald av förståelser skulle jag vilja hävda
att det finns olika grader av vad som uppfattas som ”naturligt”, i betydelsen
”passande”. Det hänger till del ihop med hur lång tid en verksamhet har
existerat på platsen, men också – och kanske framförallt – med vilka sociala
praktiker som utförs där och vilket syfte aktören tillskriver platsen. En
person som bott länge på en specifik plats och sett den förändras eller
kanske själv varit med och förändrat den har en annan uppfattning av
förändring, och därmed av vad som är ”naturligt”, än en person med en
annan historia. På liknande vis förhåller det sig med skiljelinjerna mellan
olika sociala praktiker. Den som nyligen har införskaffat ett sommarhus
som ska nyttjas för rekreation har en annan uppfattning än den som arbetar
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i kalkstensindustrin eller den som bor på en gård som ägts av familjen i
generationer, vilket ger olika inramningar av platsen och lokaliseringar där.

5.2.1. Slite – en industriell plats…
I en vanligt förekommande inramning av lokaliseringen av Nord Streams
arbete till Slite uppmärksammades Slites upplevt industriella identitet, vilken ansågs förklara varför projektet mottogs positivt där. Olle, som arbetade
som gränspolis och därigenom kom i kontakt med naturgasprojektet, sade:
Nej det tror jag inte [att Sliteborna är kritiska mot Nord Stream], för Slite
med omnejd är så vana vid fabriker. […] det har varit mycket stora industrier och projekt hela tiden. De allra flesta är medvetna om att flyttar jag dit
så ligger det en fabrik där. (Olle, gränspolis)

Den typen av inramning, där det industriella tydligt dominerade, gjordes
framförallt av personer med en jämförelsevis distanserad relation till orten.
Liksom i vindkraftsfallet gjorde aktörer, som olika myndighetspersoner,
företrädare för intresse- och branschorganisationer samt för Nord Stream,
en relativt endimensionell platsbeskrivning. Det kan illustreras med citatet
med fiskaren Bertil nedan. Bertil var själv inte boende i Slite, men hade
uttalat dig om naturgasledningen i egenskap av styrelsemedlem i gotlandssektionen av Sveriges fiskares riksförbund:
Jo, men jag tror det var väldigt bra för Slite då, för hamnen rustades upp,
och det har varit lite aktivitet i Slite. Slite är ju, det enda som finns där, det är
ju cementfabriken. Den är ju inte så jävla rolig, den heller. (Bertil, Sveriges
fiskares riksförbund)

Citaten visar hur en inramning av sakfrågan – lokaliseringen av Nord
Streams arbete som något lämplig – kan härledas från en institutionell inramning av Slite som en industriell plats.
Landskapet sågs som präglat av den industriella verksamheten och befolkningen som så van vid sådana aktiviteter att de inte skulle ha något emot
mer av den varan. Centerpartistiska politikern Gustav sade exempelvis att
“man är väl ganska luttrad i Slite, inför buller”, och Nord Streams representant Karla menade: ”Dom har fått tåla en del från Cementa, och sådär,
befolkningen i Slite”. Den moderata politikern Fredrika knöt den positiva
attityden till lokaliseringen till bruksortsmentaliteten:
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Och Slite är ju ett sedan många år ett delat samhälle egentligen. Det gamla
brukssamhället. Så det har väl lite oskrivna lagar och skikt. Även om det
försvinner mer och mer naturligtvis. Men det är ju den här bruksorten, och
de typiska tankarna där. (Fredrika, politiker, M)

De ”typiska tankar” som antogs finnas i en bruksort var en önskan om fler
arbetstillfällen och upprustad infrastruktur. I det typiska synsättet ingick
också en kollektivistisk inställning som gjorde att man inte ville sticka ut,
ekonomiskt eller åsiktsmässigt. För dem med starkt intresse av att gasledningsarbetet skulle löpa smidigt och att en hög acceptans skulle uppnås,
exempelvis företrädare för Nord Stream, var en inramning av Slite som
industriellt strategiskt. Genom att beskriva Slite som industriellt och dess
befolkning som van vid, och engagerad i, industriell aktivitet – vilket dels antogs föra med sig att de inte skulle ha något emot ytterligare industriell verksamhet, dels att de skulle fokusera på lokala, ekonomisk-rationella, frågor –
framstod det för Nord Streams kommunikationsansvarige som en självklarhet att lokalbefolkningen skulle dela bolagets inramning av lokaliseringen:
Slite är inte […] det ekonomiska epicentret i Sverige, liksom. Så jag tror att
man ser på arbetstillfällen och investeringar, man är mycket mer angelägen,
för att företagen står inte på kö, liksom. (Karla, Nord Stream)

En annan beståndsdel av inramningen var att även olägenheterna – för
människor och miljö – sågs som något som samhället redan utsattes för. En
aktiv i gotlandsektionen av Naturskyddsföreningen sade:
Här är man på något sätt lite vana vid stora miljöeffekter, i och med cementfabriken. I det perspektivet så är ju de här rörtransporterna inte mycket att
orda om. (Nils, Naturskyddsföreningen)

5.2.2. …med fina naturvärden?
Fastboende gav generellt en mer diversifierad bild av orten än aktörer utan
direkt relation till Slite. De fastboendes sociala praktiker innebar att de
tillbringade en stor del av både sin fritid och arbetstid där, och hade största
delen av sitt sociala liv där.
I dessa personers inramning hade platsen inte en renodlat industriell
identitet utan även naturen, den omgivande skärgården och lugnet framhölls. Det innebar inte per automatik att de fastboende motsatte sig lokaliseringen. Kalkstensindustrin spelade en central roll i inramningen, men på
olika sätt för förespråkare och kritiker av lokaliseringen. En närboende, som
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ursprungligen bodde på en annan plats på Gotland men som bott i Slite
över 45 år, beskrev anledningen till att hon stannat i Slite:
Sen stannade vi då, i Slite. Det är vackert här, det är skärgård och såhär. Sjön
är underbar tycker jag. […] Den stora nackdelen är ju Cementa då, som
smutsar ned. […] Men det får man vänja sig vid. För Cementa måste ju
finnas, annars så finns ju inte samhället, så är det. (Vera, fastboende Slite)

Slite beskrevs av den här gruppen som ett bra ställe att bo på. Det var naturvärdena, de fina promenadstråken och skärgården55 som Vera värderade
högt. Kalkstensindustrin var för Vera ett nödvändigt ont, som störde ron
men som var nödvändigt för samhällets överlevnad. I nedanstående citat
görs en liknande inramning av Slite:
Det [Slite] är ett jättefint ställe att bo på. Du ser sjön, och du kan gå upp till
badstranden. Du har nära till både affärer och apotek. (Sten, fastboende
Boge/Othem)

Också här är natur- och rekreationsvärdena framträdande. Sten, boende i
Boge som tidigare bott i Slite, var mer odelat positiv till naturgasledningen
än Vera, vilket visar att olika inramningar gjordes inom samma aktörsgrupp. Samma syn på platsen behövde inte innebära samma syn på de
planerade lokaliseringarna. Även om vissa praktiker delas mellan aktörer,
som att använda ”sjön” för rekreation, skapar andra åtskillnad. I exemplet
med Vera och Sten distanserar sig exempelvis Vera från kalkstensindustrin
som hon tyckte förde mycket negativt med sig, medan Sten varit anställd
där och hade svårt att se ett Slite utan fabriken.
De natursköna delarna framhävdes av vissa Slitebor mer än de industriella, men det industriella kunde även existera i symbios med vad som
beskrevs som naturen. Exempelvis uttryckte en man som var engagerad i
det lokala sjöfartsmuseet att det fanns gott om natur just därför att fabriken
fanns, den förhindrade annan exploatering på liknande sätt som militär—
55
Skärgården utanför Slite blev 2016 naturreservat, med syftet att ” skydda och bevara ett
unikt gotländskt skärgårdsområde med höga naturvärden både i vatten och på land,
samt att bevara och utveckla ett område av stort värde för det rörliga friluftslivet”
(Länsstyrelsen Gotlands län 2016a:4). Områdets naturvärden var redan tidigare formellt
uppmärksammade. Exempelvis utgjorde ön Asunden redan innan ett Natura2000område, men i och med beslutet blev ett större och mer sammanhängande område fredat. Länsstyrelsen skriver i beslutet att området har en låg exploateringsgrad trots närheten till ”en av Gotlands största industrier samt en vältrafikerad farled för sjöfart”
(Länsstyrelsen Gotlands län 2016a:6).
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anläggningar gör (jfr Feldmann 2013). Dessutom menade han att cementfabriken ledde till att huspriserna hölls nere och turister avskräcktes från att
komma dit i för stora mängder, vilket var positivt.

Figur 5.2. Foto taget från cementfabrikens tak i riktning mot sydost. Till vänster syns
hamnen. Kustbevakningens fartyg ligger förtöjt vid Apotekskajen som användes av Nord
Stream. Den asfalterade planen med lyftkranen användes som rörlagringsplats. Det stora Lformade huset till höger om den vita silon är ett äldreboende. Framför går Skolgatan som
användes som transportväg för rör mellan Vikhagen och hamnen. Det rödvita runda tornet rakt fram är ett vattentorn. Till höger om det finns Lotsbacken på vars topp en väderkvarn skymtar. Utanför bild till höger börjar stranden. I havet syns delar av skärgården,
med öarna Enholmen, Grunnet och Majgu. (Foto: Karin Edberg, 2013)

Turismen är inte lika framträdande på den här delen av ön som på andra
håll på Gotland, men gör ändå ett avsevärt avtryck under sommarmånaderna.56 Turismen var en potentiell motpol till lokaliseringen av energiinfrastrukturerna då turism ofta förknippas med natur- och rekreationsvärden. Enligt de flesta intervjuade aktörerna, däribland flera som jobbade i
turistsektorn, fanns det dock ingen motsättning. Turismen ansågs inte ha
störts av naturgasledningsarbetet. Förklaringen som gavs av dem som to—
56

Det finns exempelvis kaféer och butiker som endast har öppet under den perioden,
och för åretrunt-öppna försäljningsställen ökar ruljangsen under sommaren.
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nade ner gasledningsarbetets negativa inverkan på Slite var att den del av
Slite som lockade turister var belägen på andra sidan centrum och att turister tillbringade en så pass kort period på orten. En annan förklaring var att
även om turisterna var i Slite för strandens, skärgårdens och servicens skull
var de redan förberedda på industriell verksamhet eftersom cementfabriken
och kalkbrotten redan fanns på orten, och mer av den varan ansågs inte
störa. Det var snarare tvärtom. Enligt Karla med flera blev rörtransporterna
ett turistmål i sig:
Slite är industriellt. Det är inte Visby. Så det är ju, jag tror helt enkelt att de
inte varit störda av vår verksamhet, turistnäringen, faktiskt. […]. Men nej,
jag har inte hört någonting. Däremot har det varit en strid ström av nyfikna
turister som vill titta på omlastningen. Det har väl snarare varit en attraktion. (Karla, Nord Stream)

En inramning av rörutskeppningen som passande i Slite kan därför härledas
ur både en institutionell inramning av platsen som industriell och ur en där
naturvärden kombineras med industrin.
För många var heller inte turismen den mest eftertraktade verksamheten,
utan lokaliseringen av Nord Stream och liknande verksamheter sågs som ett
sätt att behålla en levande och välmående ort, utan att behöva förlita sig på
turismen som så stor del av övriga Gotland. Det kan illustreras med det svar
Roberto, hotellägare i Slite, gav på frågan hur turismen påverkats av arbetet
med Nord Stream:
Jag vet inte om turisterna har någonting att säga. De behöver inte komma till
den här biten, de har den andra biten, eller hur? Så jag tror inte att det
skadar faktiskt. Och glöm inte, vi har turister två månader, men året är tolv
månader. Ja, vad fan ska vi göra i tio månader, ska vi sitta här och vänta?
(Roberto, hotell)

Även om turismen är märkbar då den höjer pulsen i samhället under
sommarmånaderna påpekade flera, framförallt de som välkomnade lokaliseringen av energiinfrastruktur, att Slite har flera ben att stå på. Även de i
hotell- och restaurangbranschen påtalade detta. Deras inkomst kom inte
bara från turismen, utan service till personer som besökte Slite för industrins skull var också en viktig inkomstkälla. Med andra ord dominerade inte
turismen de sociala praktikerna. Att kunna skilja sig från ”de andra” orterna
på Gotland, och stå på egna ben, gav en lokal stolthet.
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Till skillnad från i vindkraftsfallet, där en inramning av platsen som
karaktäriserad av natur- och kulturvärden ledde till en kritisk hållning till
lokaliseringen, ansåg alltså de flesta av dem jag intervjuat inte att naturvärdena i Slite stod i vägen för lokaliseringen av Nord Streams arbete till hamnen. Jag menar att detta beror på att de arbeten som genomfördes vid
naturgasledningslokaliseringen antingen förändrade redan befintliga anläggningar – exempelvis fanns det redan en kaj som nu blev renoverad–
eller gjordes under ytan och därför var osynliga med blotta ögat. Eftersom
skärgården utanför Slite var viktig för dem som bodde i de omgivande
socknarna kan man utgå ifrån att reaktionerna där hade varit annorlunda
ifall rörledningarna lämnat permanenta spår. Ett undantag finns dock. En
permanent och synlig förändring som genomfördes i relation till gasledningsprojektet var beredningen av en stor plan där rören mellanlagrades
(figur 2.1. & 5.3.).
En politiker som var helt och hållet negativ till uthyrningen och naturgasledningen beskriver platsen och dess förändring såhär:
Precis nära en fågelsjö så har man ju hålschaktat flera tusen kvadratmeter
[…]. Där växte ju tallskog och orkidéer och fåglar bodde. […] Där häckar
mycket fåglar och svanar och överhuvudtaget en fin fågelsjö. Men hur återställer man den marken? Finns ingenting. Vem betalar det då? Det kan ju
inte bara stå där som en ödslig tom plan. (Fredrika, politiker M)

Uppfattningarna om denna plats värde och framtida användningsområde
gick dock isär. I en annan inramning ”ansågs platsen tidigare ha varit tom
och utan värde”. Tjänstepersonen Martin på tekniska förvaltningen uttryckte glädje över att platsen nu äntligen kunde användas till något eftersom det var tillplattat och dränerat. En liknande upplevelse av Vikhagen
delades med Vera, som till skillnad från Martin var resignerat negativ till
lokaliseringen liksom till naturgasledningsprojektet i dess helhet:
Karin: Det här området där de har lagringsplatsen, vad var det där innan?
Vera: Nej, det är bara sopmark nästan, det var ingenting. Där har de röjt.
[…]. Det har ju bara varit skog och sopmark, som de har fyllt ut då.

Vera utgick ifrån mänskliga användningsområden när hon beskrev platsen,
medan Fredrika hade ett naturcentrerat perspektiv, där platsen sågs som
orörd och separerad från människan (jfr t.ex. Duncan & Duncan 2001).
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Figur 5.3. Vikhagen, Slite. Här ställdes en plan i ordning för att användas som lagringsplats för rör under bygget av naturgasledningen Nord Stream. Rören togs iland i hamnen, transporterades till Vikhagen och sedan tillbaka igen när det var dags att använda
dem. I bakgrunden syns ett vindkraftverk, ägt av cementföretaget, beläget vid ett av kalkstensbrotten nära Slite. (Foto: Karin Edberg, 2012)

I en tredje inramning av Vikhagen betonades att den visserligen skulle förändras, men att det inte fanns något extra skyddsvärt där. Nils från Naturskyddsföreningen säger:
Vi bedömde att det inte fanns några unika naturvärden där. Självklart skulle
det påverka naturen där väldigt mycket, men som sagt, man kan inte säga
nej till allting. Hade det varit så, att det varit något alldeles speciellt ur natursynpunkt, då hade vi väl protesterat. Man kanske hade försökt hitta något
annat ställe att lägga det på i så fall. Men det blev aldrig någon stor fråga.
(Nils, Naturskyddsföreningen)

Lokaliseringen av Nord Stream var aldrig en stor fråga för lokalsektionen av
Naturskyddsföreningen, vare sig projektet i dess helhet eller arbetet i Slite.
En anledning till det kan kopplas till att medlemmarna jobbar på ideell basis
(en del av deras sociala praktik), och att de, som Nils sade, måste ”välja sina
strider”. De hann helt enkelt inte med allt, och måste prioritera. I sin yrkesroll
kunde de också ha en annan relation till platsen. Citaten visar hur ett och
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samma landskap kan ha olika innebörd för olika aktörer, och att förståelsen
av platsen måste ses i relation till aktörens roll, sociala praktiker och allmänna
inställningar till energiprojektet samt den samhälleliga kontexten.

5.2.3. Boge – brukad industribygd…
En platsrelaterad inramning av lokaliseringen av Vindpark Boge som är
återkommande i materialet är att se landskapet som dominerat av kalkstensindustrin. Området inramas som redan industrialiserat och vindkraftverken ansågs därmed inte förändra karaktären av landskapet på ett nämnvärt sätt.
Aktörer med en mer distanserad relation till platsen, som företrädarna
för Boge Vindbruk, gav den mest entydiga beskrivningen av platsen som
industriell. Peter som citeras nedan menade exempelvis att kalkstensindustrin gjorde att det inte fanns så mycket orörd natur i området och att
vindsnurrorna skulle utgöra en fin – och ren – kontrast till de bolmande
skorstenarna:
Ja på ett sätt kan jag förstå det också [att vindkraft kan uppfattas som
störande] även om jag själv tycker att det är rätt fint med vindkraftverken.
Och ska jag vara helt ärlig så tycker jag väl inte att som många hävdar bland
sommarstugegästerna att det är så orörd natur där i Boge. Vänder man sig
om så ligger Slites såhär stora cementfabrik där, det känns lite sådär tycker
jag. Det är liksom inte den här orörda naturen som de påstår. Så att jag vet
inte hur man ska förhålla sig till det där med att ’det är så orörd natur, det är
så lugnt och skönt här’ och så står man där och lyssnar så bullrar det hela
tiden såhär frekvent som låter mycket mer än vad de där verken kommer att
göra. (Peter, Boge Vindbruk)

I inramningen uppfattades således landskapet som redan brukat och därför
öppet för vidare exploatering. Det kan samtidigt sägas vara en medveten
och strategisk inramning eftersom det låg i prospektörens intresse att
platsen sågs som industriell. Peter sade till och med uttryckligen att ”naturen inte är så naturlig” i området, vilket antyder en uppfattning om att det
finns olika slags natur som är värd olika mycket (jfr t.ex. Macnaghten &
Urry 1998):
Karin: Hur påverkar närheten till cementfabriken?
Peter: Jag vet inte om det skulle påverka positivt eller negativt. På ett sätt
skulle man kunna säga, skulle inte Cementas fabrik ligga där, skulle det vara
mer natur i området, om man vill behålla det så. Då skulle man kunna säga,
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naturen är ju inte så naturlig just precis runt omkring. Cementas skorstenar
sticker rakt ut, och ryker lite hela tiden. Som kontrast till att det ryker, så är
det ju rätt schysst att ha vindsnurror, samt att det kan förhoppningsvis ryka
mindre ur skorstenarna, om de får vindkraftsel, i och med att de idag eldar
en stor del bildäck från Tyskland i fabriken. Det kommer ju bli billigare för
dem, helt enkelt, att dra strömmen från de här vindsnurrorna. Så att på så
sätt blir det hållbart för alla där, om det blir så. Men som sagt, visst kan det
säkert vara vissa som säger, kvoten är ju fylld hos oss med industriell verksamhet. (Peter, Boge Vindbruk)

Vindkraft bör ses som en symbol för ren energi, och således som en del av
naturen. Som sådan ställdes vindkraften också i kontrast till kalkstensindustrin som sågs som smutsig. Vindkraften kunde vara ett sätt att göra
kalkstensindustrin hållbar och ren. Peter satte också ord på en tänkbar motstridig inramning, nämligen att orten redan fått sin beskärda del av
industriell verksamhet.
Den aktör som gjorde den mest renodlade inramningen av platsen som
brukad var alltså vindkraftsbolaget, som använde kontrasterna mellan det
brukade, det naturliga och det industriella landskapet som grund för uppfattningen att vindkraftsparken skulle smälta in. Flera av de fotomontage
som prospektören använde sig av i projektbeskrivningen visade de tänkta
verken placerade i ett industriellt sammanhang eller på annat sätt exploaterad mark, även om de också var från miljöer som mer kan kännetecknas
som kulturlandskap. Dessa visualiseringar är från kalkbrottet, vid en kraftledningsgata, med silos i bakgrunden, eller från golfbanan. I en av bilderna
(figur 5.4.), ses den tänkta parken från den sida av kalkbrottet som vetter
mot Slite. Då är ett redan befintligt vindkraftverk som ägs av cementföretaget i förgrunden, vilket normaliserar Vindpark Boge.
Citatet nedan visar hur området dit vindkraftverken planerades inramades i projektbeskrivningen:
De sju verk som projektet nu består av, och som ingår i tillståndsansökan,
ligger alla i den del av området där det bedrivs ett aktivt jord- och skogsbruk
(Boge Vindbruk 2012b:95).

På liknande vis betonades de brukade delarna av landskapet av Gotlands
regionstyrelse:
Regionstyrelsen beslutar att överklaga miljöprövningsdelegationens beslut
att avslå Boge Vindbruks ansökan om att bygga en vindpark mellan kalkbrottet och golfbanan i Boge (Regionstyrelsen 2014).

154

5. LAND ELLER LANDSKAP?

I den kortfattade mötesanteckningen57 motiverades beslutet att vara för
lokaliseringen genom att inrama omgivningen som brukad. Det tilltänkta
lokaliseringsområdet beskrevs som placerat mellan två brukade platser med
verksamheter som redan påverkat landskapet påtagligt. En alternativ beskrivning hade kunnat vara att området låg mellan kyrkan och Natura
2000-området Kallgatburg – de vill säga platser som förknippas med kulturhistoriska värden och naturvärden.

Figur 5.4. Boge Vindbruks fotomontage över hur Vindpark
Boge skulle gestalta sig. Den övre bilden föreställer en kraftledningsgata sedd från vägen som går genom Boge socken.
Den nedre är från kanten av kalkstensbrottet. I förgrunden
står ett redan befintligt vindkraftverk som ägs av cementföretaget. (Med tillåtelse från Boge Vindbruk AB, 2011)
—
57
Från protokollet till ett möte där regionstyrelsen beslutade att överklaga MPD:s avslag
på ansökan för Vindpark Boge till mark- och miljödomstolen (Regionstyrelsen 2014).
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Ortens kultur- och naturvärden framhölls dock i andra sammanhang. I en
allmän beskrivning av kulturvärdena i Boge framhöll Region Gotlands
kulturmiljöprogram att några av de värdekriterier som Boge socken uppfyllde
var att mycket av det gamla kulturlandskapet var bevarat, att det fanns stor
areal naturlig betesmark, flera områden med ängsmark som hörde till de mest
värdefulla på Gotland, att området var lättillgängligt och hade stor betydelse
för friluftsliv och turism samt att det i området fanns kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse från medeltiden samt 1700- och 1800-talen, oftast i ursprungligt läge och med ålderdomliga bygdetypiska drag (Region Gotland
2014). Som Schön och Rein (1994:33) påpekar är motsättningar inbyggda i
de institutionella inramningarna, vilket förklarar att olika aspekter lyfts
fram vid olika tillfällen. I det här exemplet innebär det att den institutionella
inramningen som gavs i kulturmiljöprogrammet inte hade fått fäste i regionstyrelsens inramning av sakfrågan.
De sedan länge fastboende och representanter för hembygdsföreningen
underströk de brukade aspekterna av området. Dessa aktörer kännetecknades av ett starkt engagemang för en levande bygd. Många hade sin vardag
på platsen och arbetade inom lantbruket, kalkstensindustrin eller besläktade
verksamheter. Annette från hembygdsföreningen uttryckte det såhär:
Nej, så det finns ju redan vindkraftverk i de områdena, och det är så pass
öde där, så jag kan inte tänka mig att det stör särskilt mycket. En bit därifrån
finns ju File Hajdar, med det stora hålet från Cementa. […] Jag menar, vindkraftverken är ju fortfarande ingenting jämfört med vad brottet är. Den väg
som jag har bott nära, som den här brottvägen, man sprängde ju ner en väg
20 meter i marken, för att köra till det nya brottet. Den bodde jag ju väldigt
nära. Så jag menar, det kunde man ju plötsligt göra, det var ju ett jätteingrepp. Nej, så det här, jämfört med det så är det ju ingenting. (Annette,
hembygdsföreningen)

Annette bodde nära vägen till kalkstensbrottet, och märkte hur hennes djur
påverkades av sprängningarna vilket gjorde att hennes praktiker påverkades
av industrin på ett konkret sätt i vardagen. Ur den synvinkeln ansåg hon att
vindkraftverken inte skulle utgöra en större begränsning än stenbrytningen.
Kännetecknade för de fastboende var att de själva eller deras närstående ofta
var sysselsatta inom kalkstensindustrin eller lantbruket (eller därmed
besläktade verksamheter), och att de kände stark tillhörighet till orten.
Inte heller ortens präst menade att vindkraftverken skulle störa landskapsbilden:
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Och då så får man ju tänka sig att det var längesen kyrktornet var den högsta
byggnaden i socknen. Nu finns det ju sådana här silos, som är mycket,
mycket högre, och andra byggnader som kommer. Så att det tror jag inte är
något relevant argument. (Rune, präst)

I citatet betonas det föränderliga i landskapet. Samma sak framträdde också
i intervjuer med fastboende. Att platsen inramades som i ständig förändring
var därför kännetecknande för den här inramningen. I inramningen har
olika sätt att bruka marken, genom jordbruk, skogsbruk och kalkstensbrytning, alltid förekommit i Boge och Othem. För dessa aktörer sågs etableringen av vindkraftverk som i linje med dessa verksamheter och således
som en del av en naturlig och önskvärd förändring. Ett stagnerat landskap
som inte brukas sågs däremot som en oönskad förändring.
Samtidigt som jordbruk, skogsbruk och kalkstensindustrin sågs som en
naturlig, önskad och nödvändig del av platsen beskrev de fastboende också
Boge som en lugn och avskild plats. Det sågs inte som en motsättning. Sten
som vuxit upp i Boge, får exemplifiera de fastboende. På frågan vad som var
bäst med att bo i Boge blev svaret:
Ja, vad ska jag säga, lugnt och skönt. Ja, det är aldrig någonting. Man gör vad
man vill. Man kan gå ut här och slå en drill, det är ingen som ser. Ja men så
är det ju, man är fri. (Sten, fastboende Boge/Othem)

Sten välkomnade vindkraftverk i Boge, och trodde inte att de skulle störa
tack vare placeringen i skogen och att avståndet mellan dem och bebyggelsen skulle vara tillräckligt stort. Sten berättade däremot med saknad om hur
jordbruk försvann och ersattes av ett fåtal gårdar med flera hundra djur. För
Sten var det, utifrån hans sociala praktiker, naturligt att se marken brukad.
Han hade själv vuxit upp på en bondgård och jobbat en stor del av sitt liv
inom ortens kalkstensindustri. Området dit vindkraftverken planerades
ansåg han inte ha något speciellt värde i sin orörda form. Därtill kom att det
redan fanns skogsbruk, kalkbrottet och andra vindkraftverk i närheten.
Platsen beskrevs överhuvudtaget inte speciellt mycket alls av Sten och
andra med honom. Detta skulle kunna tolkas som att det inte fanns så
starka positiva konnotationer till platsen eller att platstillhörighet saknades
(jfr Devine-Wright & Howes 2010). Jag menar dock att det snarare var ett
uttryck för att platsen för dessa aktörer var ett levt land, och inget som
betraktades på avstånd. Det visade sig inte minst i att ingen gav uttryck för
någon önskan att leva någon annanstans.
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5.2.4. … eller orört naturlandskap?
En kontrasterande inramning gjordes av de som ville bevara landskapet
utan vindkraftverk – huvudsakligen kultur- och miljöinriktade intresseorganisationer, fritidsboende och personer som nyligen flyttat dit. I jämförelse med de fastboende utmärktes dessa aktörers sociala praktiker av
fritidsrelaterade handlingar, men också av viljan att bevara och skydda värden i enlighet med sina specialintressen.
Dessa aktörer menade att projektören felaktigt använde de industriella
dragen i projektbeskrivningen för att få projektet att framstå i god dager.
Johan, företrädare för Gotlands ornitologiska förening (GOF), sade exempelvis:
På ett sätt kan man väl säga att det finns en snabblick på det hela som
[bolaget] ville förmedla. Alltså att det ligger mellan ett kalkbrott och Slite,
det ligger i industrialiserat landskap, inga konflikter alltså, det ligger inte vid
havet, urskog eller sådär. Och vid en hastig blick kan man liksom känna,
jamen det är bra men om man börjar titta på det hela så i hans ursprungsplan hade han ritat det runt hela det som heter Bojsvätar, Natura 2000 där.
Men det ligger precis vid de fina delarna och runt därom och är man där så
finns det inte speciellt många sådana områden kvar och i området så finns
dessutom flera arter, bland annat havsörn, som häckar. Det är kalasfina
våtmarker och finns även beskrivna av länsstyrelsen, till exempel när det
gäller Bojsvätar. Så att det är litegrann som att ta bort ett fint område mellan
Stockholm och Uppsala och bara säga att det är motorväg mellan och så
finns det jättefin skog där. Hugg inte ner den då. (Johan, Gotlands ornitologiska förening)

I inramningen betonades således naturvärden och andra aspekter som var i
linje med de egna sociala praktikerna, som att skåda fåglar. Den befintliga
industriella verksamheten kunde alltså inbjuda till olika tolkningar av vindbrukets lämplighet i området, om verksamheterna överhuvudtaget uppfattas och räknas med. Det handlade om landskapets ”naturlighet”, och
huruvida vindkraft hotade denna, men också om att väga olika industriella
verksamheter mot varandra.
I de miljöinriktade intresseorganisationernas inramning sågs platsen
som rik på natur- och kulturvärden, och vindkraft som någonting ”onaturligt”. Vindkraftverken ansågs förstöra naturlandskapet och medföra negativa konsekvenser för skyddade arter (vindkraft som en ren eller smutsig
energikälla diskuteras vidare i nästkommande kapitel).
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Figur 5.5. Kyrkan i Boge. Kyrkan förekom som jämförelsepunkt i flera av inramningarna
av vindkraftslokaliseringen. (Foto: Karin Edberg, 2017)

I kontrast till prästen Rune, vilken menade att det var länge sedan kyrktornet var den högsta punkten i socknen och att några vindkraftverk därför
inte skulle störa upplevelsen av kyrkan, motsatte sig exempelvis föreningen
Värna det gotländska kulturlandskapet58 och vissa inflyttade/fritidsboende
lokaliseringen av motsatt anledning. De såg vindkraftverken som ett hot
mot den visuella upplevelsen av kyrkan, vars blott 30 meter höga torn antogs överskuggas av vindkraftverken. Sakfrågeinramningen grundade sig
hos dem i en institutionell inramning av Gotlands medeltida kyrkor som ett
av kulturlandskapets viktigaste inslag.
En (negativ) estetisk påverkan på platsen var framträdande i den inramning som många av de fritidsboende och inflyttade gjorde. Detta kombinerades ofta med en oro för hur etableringen skulle påverka naturvärden.
En advokat som företrädde två av dessa skrev:
—
58
Värna det gotländska kulturlandskapet beskriver sitt uppdrag så här: ”Som namnet
anger är föreningens ändamål att värna om det unika gotländska kulturlandskapet. En
viktig uppgift för föreningen är att medverka till att vindkraftverk inte placeras på ett
sådant sätt att de onödigtvis förstör landskapsbilden till men för såväl kringboende som
besökande turister” (VGK 2012).
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Det korta avståndet och avsaknaden av hinder gör att det [sic] mycket höga
vindkraftverk som tillsammans är av industriell karaktär skulle innebära en
betydande estetisk degradering av landskapsbilden, som därmed skulle bli i
hög grad förändrad från ett av Gotlands vackraste naturområden till ett
område som visuellt domineras av onaturliga konstruktioner. (Sannervik
2012)

I citatet ovan beskrivs alltså platsen som ett ”orört” landskap, och vindkraftverken ses som ett hot mot detta då de kommer att öka platsens industriella
karaktär. Cementfabriken och kalkstensbrotten har inte någon framträdande plats i platsbeskrivningen. Således gavs här en annan syn på vad som
är ”natur” och ”naturligt” förekommande på platsen än den prospektören
Peter gav. Som Macnaghten & Urry (1998:242) uttrycker det: ”[d]ifferent
groups with different identities ’localised’ nature in distinct ways”.
För dem som gjorde kritiska inramningar var platsen i första hand ett
rekreationsområde och en tillflykt från storstaden eller mer tättbefolkade
länder. De hade sökt sig dit av specifika anledningar, oavsett om de bodde
där permanent eller periodvis. Vindkraft, liksom annan industriell verksamhet, riskerade för dessa aktörer att störa lugnet.
Nej, sen när man ser hur fint det är här, med naturen och fåglarna, det är
enormt fågelliv här, och fladdermöss, och tyst och lugnt och fint, då förstår
man ju att det finns någonting att skydda. Så retar man sig då lite på, de försöker lägga fram det här som att det här är ett industriområde, bara för att
Cementa ligger däruppe. (Erik, fritidsboende Boge/Othem)

Erik menade att anledningen till att de köpte ett fritidshus i området var
den fina naturen och att området inte var så exploaterat. De som nyligen
flyttat dit liksom de som hade sommarhus där värdesatte på liknande sätt
lugnet, den ringa trafiken och de orörda skogarna. Det var en längtan efter
sådant som gjorde att de valde att flytta till Boge/Othem, och att behålla det
så var således i linje med deras sociala praktiker. I linje med Duncan och
Duncans tes skapar dessa aktörer en bild av naturliga landskap som orörd
vildmark (Duncan & Duncan 2001).
I nedanstående citat framförs åsikten att genom att etablera vindkraftverk skulle området omvandlas till en industriell plats och viktiga naturvärden skulle gå förlorade. Dessutom skulle området förfulas och landskapet förlora sin ”naturlighet”.
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Ja alltså det här är priset man betalar för vindkraft och i mina ögon kan
ingen påstå att det här är vackert, jag tycker att det är fult. Men okej det är
industri […], det byggs inte för att det ska vara vackert, det är inte skönhet.
Men okej var ska vi ha den här industrin och jag tycker inte att de ska vara i
sådana jättefina naturområden som här. (Franz, inflyttad Boge/Othem)

För Franz inramades inte platsen alls som brukad, utan tvärtom som ett
orört naturområde. Franz beskrev hur han valt området för att han ville bo
lugnt. Närheten till tätorten underlättade praktiker som inköp. Kalkstensindustrin upplevdes som en konstant, den fanns där redan när han flyttade
in. Därför upplevdes den inte som störande på samma vis som vindkraftverken befarades bli. Industriella verksamheter, till vilket vindkraftverk
räknades, behövdes enligt Franz, men skulle vara placerade på platser där de
passar, till vilka han inte räknade Boge.
Det finns flera naturreservat och Natura 2000-områden i närheten av
området dit vindkraftverken planerades, såsom Kallgatburg, Bojsvätar,
Hejnum hällar och File Hajdar.59 Dessa områden skyddas på grund av sina
stora naturvärden, den ovanliga alvarmarken och sin rika flora och fauna.
Förekomsten av de skyddade naturområdena är centrala i vissa inramningar, där lokaliseringen av vindkraftverken framställdes som ett potentiellt hot mot naturvärdena, vilket exemplifieras i citatet nedan från ett
yttrande av Gotlands ornitologiska förening:
Lokaliseringen är direkt olämplig för vindkraftsexploatering genom områdets mycket höga naturvärden och höga känslighetsgrad. (GOF 2012)

Intresseorganisationer och andra lokala motståndare mot vindkraftslokaliseringen underströk att det fanns värdefulla våtmarker, rödlistade orkidéer,
biotopskyddade skogar och ”öppna marker med botanisk potential” (GBF
2012) i området dit vindkraftverken planerades – och att verken skulle
utgöra ett hot mot dessa. Den betong som fundamenten skulle byggas av
utgjorde i sig en miljöfara enligt de fritidsboende, och en exploatering av
platsen skulle leda till ”brytning av jungfrulig mark” (GBF 2012), vilket
ansågs djupt beklagligt. Franz gjorde samma slags inramning:
Att, ja utseendet är en bit och det är ju för människan och är väldigt viktigt
men det är ju också habitatförlust för djuren. För örnarna och såhär, det

—
59
För en närmare beskrivning av dessa områden, se Länsstyrelsen (2005; 2017d).
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bara går inte. Sedan drar det åt sig insekter som drar åt sig fladdermöss som
också dör av vindkraftverk (Franz, inflyttad Boge/Othem)

I den inramning som dominerades av naturvärden var fladdermössen ett
påtagligt inslag. De kan lätt krocka med vindkraftverk då insekterna de
jagar dras till den värme som verken alstrar. Fåglar, och då främst större rovfåglar, uppmärksammades också som några av de stora förlorarna i vindkraftsetablering. Därför är miljöinriktade intresseorganisationer som ornitologiska föreningar och Naturskyddsföreningen ofta negativa till nya verk.
Samtidigt finns det hårda formella regleringar som avgör vilket avstånd som
måste hållas mellan rödlistade arters boplatser och vindkraftverk.60

5.2.5. Örnar i inramningarna
Förekomsten av örnbon spelade en stor roll i det aktuella fallet. Ritningen
över vindkraftsparkens utförande ändrades på grund av de rödlistade fåglarna, och det var förekomsten av örn som slutligen avgjorde lokaliseringsfallet till vindkraftsexploatörens nackdel (se kapitel 2 och 8). Örnarna, men
även fladdermössen och de skyddade naturområdena, kom att fungera som
stöd för dem som motsatte sig lokaliseringen.
Förekomsten av örn inkluderades alltså i vissa inramningar som ett skäl
till att inte ändra landskapsbilden genom vindkraftverk. I andra betonades
snarare att just för att det fanns så mycket örn, gjorde det kanske inte så
mycket om någon av dem skulle krocka med ett vindkraftverk eller skrämmas bort:
Det är inte hela världen om några örnar går med. (Sten, fastboende
Boge/Othem)

Örnbeståndet har återhämtat sig i Sverige, också på Gotland, efter den
dramatiska nedgången på 1970- och 1980-talen som i huvudsak orsakades
av miljögifterna DDT och PCB (Naturvårdsverket 2016a).

—
60
Bestämmelserna är till och med hårdare än när det gäller bebyggelse (som i Gotlands
fall är 1 000 meter). Mellan örnbon och vindkraftverk ska det vara 2 000 meter.
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Figur 5.6. Tidning om Slite med omnejd, utgiven av Slite intresseförening. Det aktuella
numret under tiden för intervjuerna hade örnar på framsidan. Förekomsten av örnar
och deras skyddsbehov intog en framträdande roll i inramningarna av den planerade
lokaliseringen av vindkraftsparken i Boge.

Flera intervjupersoner hänvisade till den lokala sockentidning som kom ut
några gånger per år, och som i numret som var aktuellt vid perioden för
intervjuerna pryddes av ett fotografi föreställandes 20–30 örnar som kalasade
på utlagt kött på Bogevikens is. Bland de många örnar som drogs till området
när det erbjöds föda var det enligt uppgift ett par som hade sin boplats inom
det aktuella området. Det tog vindkraftsprojektören Peter fasta på:
För låt oss säga att det inte skulle funka [att varna örnarna för vindkraftverken] så finns det bara ett häckande par här. Det är inte så liksom att det
är hundratals havsörnar som riskerar livet. (Peter, Boge Vindbruk)
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Det här mer individfokuserade perspektivet på örnarna ska jämföras med
det populationsperspektiv som var framträdande i inramningen gjord av de
som motsatte sig lokaliseringen. Det återkommer jag till i följande kapitel.
Sammanfattningsvis gick skiljelinjen mellan inramningarna till stor del
mellan å ena sidan uppfattningen att landskapet var brukat och föränderligt,
och å den andra sidan ett synsätt som gick ut på att det var orört och
beständigt. En sakfrågeinramning av de respektive projektens lokalisering
som lämplig kan härledas till en institutionell inramning av platsen som
brukad och industriell. Detta kan i sin tur kopplas till en mer produktionsinriktad relation till naturen, det vill säga vad som i den här avhandlingen
definieras som den metakulturella inramningen land. De som utgick från
det mer konsumtionsinriktade landskap tenderade att inrama platsen som
ett kultur- och naturområde där lokaliseringen inte ansågs passa. Mellan
dessa ytterligheter återfanns varianter med mer ambivalenta drag. I nästa
avsnitt läggs ekonomiska och sociala aspekter till de ovanstående.

5.3. Ekonomiska och sociala aspekter
Inramningen av platsen och de ändamål den ansågs tjäna rymde även
ekonomiska och sociala dimensioner. Detsamma gäller därmed även frågan
om huruvida lokaliseringen av vindkraftverken respektive arbetet med naturgasledningen uppfattades som en passande och naturlig del av platsen.
Hur en plats förstås kan inte skiljas från ”how people live their lives”, för att
citera Shields (1991:7) För de båda projektens förespråkare innebar de
respektive lokaliseringarna att sociala praktiker i betydelsen lokal utveckling, sysselsättning och lokal samvaro kunde fortleva, medan kritikerna
inramade lokaliseringarna som ett hot mot samma värden. Sett från ekonomiska och sociala perspektiv kunde lokaliseringarna alltså uppfattas som
dynamiska och nödvändiga eller som medförande hot och risker.

5.3.1. Nord Stream – ekonomiska tillskott och liv och rörelse?
Förutom de personliga olägenheter som de närmast boende fick utstå
inramades lokaliseringen av arbetet kring Nord Stream av många som en
passande verksamhet i Slite. Åke, en av de tjänstepersoner som var drivande
i att Nord Stream fick hyra Slite hamn, tar avstamp i kommunens vision när
han beskriver varför gasledningsprojektet skulle passa bra i Slite:
Hela Gotland ska ju leva har ju regionen sagt, det finns ju med som slogan
nu i vision 2025. Och då måste man ju hitta olika delars överlevnadsmöjlig-
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heter. Vad gör man i Fårösund, vad gör man i Slite, vad gör man i Burgsvik?
Vad är det för någonting som gör att det finns utkomst för folk? (Åke, tekniska förvaltningen)

Olika platser uppfattades alltså ha olika ”funktion och aktivitet” (jfr Schields
1991; Gotlands Kommun 2010). Det arbete som Nord Stream skulle utföra
ansågs passa väl in i det som Åke, och andra med honom, menade var
karaktäristiskt för Slite. Som grund för förståelsen fanns historiska kopplingar till kalkstensindustrin. Exempelvis menade Annette från hembygdsföreningen och den lokala företagaren Susanna att arbetet med rören till
Nord Stream kunde ses som, om inte en ersättning för, så i alla fall ett
komplement till vissa funktioner och arbetstillfällen som cementbolaget och
andra stora arbetsgivare tidigare stått för:
Nu tror jag inte att majoriteten tycker så [att cementfabriken borde stängas].
Jag menar, alla känner väl att hela Slite samhälle skulle dö utan Cementa.
Framförallt som det var tidigare […], då var det ju så att de gav ju pengar,
precis som Nord Stream ungefär, till alla möjliga projekt. (Annette, hembygdsföreningen)
Om inte Cementa fanns, till exempel, då skulle nog inte Slite finnas kvar,
nej, det är ju så. GEAB61 flyttade ju från Slite in till Visby, det var ju jättetråkigt. Men nu kommer ju det här [Nord Stream] istället, så kanske det ena
väger upp det andra. (Susanna, hotell/restaurang)

Slite beskrevs av de fastboende, företagare, politiker och myndighetsföreträdare som välkomnade uthyrningen av hamnen som en ort på nedgång
där arbetstillfällen riskerade att försvinna (jfr med Shields (1991) definition
av marginal places som redogjordes för ovan), och därför var i behov av den
typ av arbetstillfällen som Nord Stream erbjöd. Det fanns en oro för att fler
hus i Slite skulle bli fritidshus och att utbudet av affärer skulle bli mindre:
Vi får vara glada över det lilla vi får i Slite. Affärerna blir ju glada. (Rolf, fastboende Slite)

Nord Streams aktivitet i Slite inramades av dem som välkomnade lokaliseringen som en chans för Slite att få fler arbetstillfällen, ökad kommers i
affärer och utskänkningsställen, samt en renoverad hamnanläggning där
förhoppningen var att den skulle ge framtida utvecklingsmöjligheter inom
—
61
Det kommunala energibolaget, GEAB (Gotlands Energi AB), flyttade sin verksamhet
till Visby för ett antal år sedan.
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logistik och handel vilket på sikt kunde gynna hela ön. Som en restaurangägare sade:
Det blir bra för Slite, det kommer arbeten och sådär. Jag tror det behövs.
(Ali, restaurang)

Även politiker, framförallt de som ställde sig positiva till uthyrningen av
hamnen, underströk de ekonomiska fördelar som rörlogistiken gav. Som
politikern Lilian sade:
Och då innebär det att det är en massa människor som jobbar i Slite, som
bor där, som går och handlar i kiosken, går på bio, och allting sånt där.
(Lilian, politiker M)

Till de mer konkreta och direkta, men kortsiktiga, vinsterna räknades alltså
arbetstillfällen för truckförare och annan logistikpersonal, samt inom omkringliggande arbetsuppgifter som vägunderhåll, sophämtning med mera.
Det fanns även förväntningar om större intäkter för lokala näringsidkare i
kafé-, restaurang- och hotellbranschen. För vissa blev förväntningarna infriade medan andra bara märkte av marginella ökningar. Pizzerian och
lunchrestaurangen sålde runt tio portioner mer per dag än vanligt under
perioderna då arbetet med gasledningen pågick, och en handlare säger att:
För min del har det varit jättebra, det här. Det är nog det ställe i Slite som
har fått mest, som har fått mest ut av det här. (Stefan, dagligvaruhandel)

Även om arbetstillfällena främst var av temporär natur, under konstruktionen av naturgasledningen, var förhoppningen att trenden skulle fortsätta
även i framtiden då den renoverade hamnen samt den iordningställda lagringsplatsen uppåt land skulle kunna ge mer långsiktig utveckling. Kajen
kunde inte användas alls innan renoveringen, men efter att hamnanläggningen rustats upp går det att lossa och lasta riktigt tungt gods. Redan under
konstruktionsfasen av gasledningen användes kajen vid lossning av vindkraftverk, vilket hade varit omöjligt innan. Mattias från Kustbevakningen
beskrev hur de fått en bättre kaj för sina fartyg tack vare renoveringen av
hamnen. Den kan efter renoveringen också användas som reservhamn för
reguljärtrafiken till Gotland, och ett framtida scenario, som bland annat
målades upp av politiker och Nord Stream, var möjlighet till färjetrafik till
de baltiska länderna:
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En iordninggjord hamn i Slite kan underlätta etableringar med andra hamnar, på Estlands, eller Baltikums sida. (Sture, politiker S)
In addition to the temporary positive effects [arbetstillfällen, min anmärkning] during the construction of the Pipeline, the investments will also bring
long-term advantages for Gotland. The improvements of Slite will establish
a second ferry port for bringing visitors to the island. (Nord Stream 2007)

I en motstående inramning framhölls snarare att lokaliseringen inte inneburit så många arbetstillfällen som det sades, och att de extra arbetstillfällena varit av så tillfällig natur att det inte skulle komma att göra något
stort ekonomiskt avtryck i det långa loppet:
Ja, en del säger att det är så mycket arbetstillfällen, men det vet jag inte om
det är några Slitebor som har fått arbetstillfällen. […] Men som sagt, jag
känner inte till någon som har fått arbete där. […] Inte på hamnen, och
ingenting, nej. Så jag vet inte vad det tillför. Att vi har fått ny hamn då, det är
ju bra. […] Det är väl många som tycker det är jättebra med arbetstillfällen
och sådär. Jojo, men då kan ni komma hit och se hur skitigt det är. (Vera,
fastboende Slite)

Det var vissa närboende och politiker från Miljöpartiet och Moderaterna
som gjorde den här typen av ifrågasättande inramningar. Även om en
fungerande hamnanläggning välkomnades sågs fördelarna som diffusa då
kajen inte var klar för att kunna lassa visst gods och då kryssningstrafik sågs
som en avlägsen dröm. Dessutom menade man att fördelarna måste vägas
mot nackdelarna i form av ökad trafik och nedsmutsning.
Trots kritiska åsikter som de i citaten ovan var arbetstillfällen och ökad
affärsverksamhet under perioder av rörhantering mätbara lokalekonomiska
tillskott som för den absoluta majoriteten av de intervjuade framstod som
konkreta fördelar med lokaliseringen av Nord Streams arbete till Slite. De
långsiktiga ekonomiska vinsterna med den nya kajen framstod dock som
relativt oklara även för dem som välkomnade lokaliseringen. Många var
tveksamma till om en ny färjelinje österut verkligen skulle löna sig, eller om
någon sådan överhuvudtaget skulle bli av. Att Slite också kunde tjäna som
nödhamn ifall något skulle hända i Visby hamn skulle öka säkerheten för
hela ön vilket naturligtvis var välkommet. Dock behövde hamnen kompletteras med en färjeklack, bland annat för att kunna köra iland bilar och
varor. Den skulle kommunen vara tvungen att finansiera vilket gjorde att
många intervjuade ifrågasatte om den skulle bli verklighet.
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Trots att vinsterna med en ny hamn därför var relativt oklara upptog
hamnen en stor plats i inramningen av lokaliseringen för dem som var
positiva till den. Ur politikerna och tjänstepersonernas synvinkel framstod
det som viktigt för självaktningen att en kommunal hamn inte var avstängd.
Att få hamnen i funktionsdugligt skick hade därmed också påverkan på de
arbetsrelaterade sociala praktikerna för dem som arbetade inom tekniska
förvaltningen och inom stuverinäringen.
Analysen visar att hamnen och de presumtiva möjligheter som den gav
var en viktig del av Slitebornas institutionella inramning av platsen, eller
platsmyt (det vill säga den kollektiva förståelsen av platsen, jfr Shields 1991).
En fungerande hamnanläggning sågs som ett sätt att upprätthålla praktiker
som pågått i hamnen under många års tid. Som i den här skildringen från
Öhrman om hamnens långa förflutna som en framstående plats i Slite:
Tre vägar förbinder Slite med omvärlden och så har det varit i århundraden.
En väg kommer från Visby, en från de norra delarna av Gotland och den
tredje från det öppna havet i öster. Eftersom Slite i avsaknad av ett livskraftigt och bördigt omland alltid har vänt sin famn mot havet och ryggen
mot Gotland är det den sistnämnda vägen som åtminstone historiskt sett
fungerat som huvudled. […] Symboliskt nog knyts också de tre vägarna
samman i Slites hjärtpunkt – hamnen.” (Öhrman 1999:99)

Mitt material visar att hamnen har en viktig social funktion inte minst som
en mötesplats, framförallt för de äldre männen i Slite. Det vittnar även en
kommunal sociotopkartering62 om. I den kan man läsa om hamnen, att ”där
är det ofta liv och rörelse, det är också en av de viktiga kvaliteterna för
hamnen, att man ser människor där” (Sandberg 2010:14). Hamnen framstod alltså som en mötesplats där det under de senaste åren saknats liv.
Under rörhanteringen blev hamnen återigen den samlingsplats som den
tidigare varit. Både boende och tillresta tog en sväng förbi hamnen för att
titta på hur stora kranar lyfte rören från en båt till en annan eller till truckar:
Det var ju lite roligt att åka ner och titta på, när de lastade av de här
jätterören (Lena, fastboende Boge/Othem)

—
62

Region Gotland har använt en egen variant av sociotopkartering, och beskriver en
sociotopkarta som ”en karta som illustrerar vilka platser människan använder i sin utemiljö samt vad de gör där”. Karteringens syfte är vidare att belysa sociala och kulturella
värden i parker, grönområden och mötesplatser (Region Gotland 2017b).
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Men jag bor ju själv här i Slite, jag tycker bara det är positivt med det här.
Det är ett dött samhälle annars, väldigt dött. Det är bra om det händer något.
(Ronny, stuveriarbetare)

Figur 5.7. Vy över Slite hamn. I förgrunden syns några fritidsbåtar och fiskebåtar samt
turbåten till öarna utanför. Den stora vita byggnaden är en silo, och de brunaktiga byggnaderna och skorstenarna tillhör cementfabriken. Den låga vita byggnaden med brunt
tak användes av Nord Stream och dess underleverantörer som kontor och rastrum.
Brevid huset skymtar rören som väntar på att skeppas iväg. (Foto: Karin Edberg, 2012)

Att se en tom och öde hamn där det tidigare varit full aktivitet, med fiskebåtar och andra transporter, var en icke önskvärd förändring av platsen.
Argumentet att naturgasledningsprojektet skulle ge orten en ny hamn var
således för många av de intervjuade, framförallt de fastboende, snarare
sociala än ekonomiska. Flera fastboende och affärsidkare i tätorten och på
landsbygden utanför liksom politiker och tjänstepersoner menade att rörhanteringen gav liv åt orten. Det vittnar om vilka praktiker som förr präglade orten i allmänhet och hamnområdet i synnerhet, men som delvis försvunnit genom ett minskat fiske och den avstängda kajen. Som handlaren
Stefan sade:
I perioder när de inte är här, då är det dött. Men när de är här livas det upp,
de jobbar dygnet runt nästan. Det livas upp, och är mer folk i rörelse, bygg-
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jobbare, som har anknytning till det här. Så för Slite, när det hållit på, det
här, har det nog varit jättebra. […] Det blir ju ändå, pressen skriver lite om
det, det blir ju ändå Slite på kartan, på något sätt (Stefan, dagligvaruhandel)

Många ansåg alltså att lokaliseringen innebar andra positiva tillskott för
Slite – som stolthet över den fina kajen och över att samhället hade levt upp.
Samtidigt exkluderade denna dominerande inramning också alternativa inramningar av platsen. Som Shove, Pantzar och Watson (2012:135) utrycker
det: ”the mergence, persistence and disappearence of practices (guided and
structured by dominant projects) generates highly uneven landscapes of
opportunity, and vastly unequal patterns of access”. De som inte såg
hamnen som sin mötesplats, eller som inte ansåg att Slite behövde mer ”liv
och rörelse” hamnade vid sidan av63 då arbetet med Nord Stream reproducerade den historiska förståelsen av platsen och sålunda också praktikerna.

5.3.2. Ekonomisk vinst eller förlust med Vindpark Boge
Om de flesta, bland dem som var för liksom bland dem som var emot
uthyrningen av Slite hamn till Nord Stream, var eniga om att lokaliseringen
av naturgasledningen tillförde välbehövlig sysselsättning och bättre affärsmöjligheter, fanns det mer motsättningar rörande vindkraftens tillskott till
den lokala ekonomiska utvecklingen.
I sin översiktsplan inramade kommunen vindkraften som arbetsbringande. När den väl blivit helt utbyggd skulle den till och med kunna leda till
fler arbeten än både turismen och de areella näringarna. Dessutom menade
kommunen att lokalt producerad el kunde ge ett lägre elpris vilket skulle
gynna det lokala näringslivet och invånarna (Gotlands kommun 2010:119).
I intervjuerna med Boge- och Othemsbor togs inte argumentet upp. En
trolig anledning var att de framtida ägarförhållandena inte var avgjorda,
vilket gjorde att det inte var klart om det skulle gå att köpa andelar eller inte.
Nya arbetstillfällen var inte heller de en del av inramningarna hos dem som
bodde och verkade i området, utom möjligtvis precis när bygget pågick.
Patrik på Vattenfall poängterade att vindkraftverk i stor utsträckning styrs
från centrala kontor som kan ligga långt från verkens lokalisering och att
—
63
Wester och Mörn (2013) visar exempelvis att kvinnor på Gotland upplevde mer risker
med naturgasledningen och var generellt mer negativa än män, och mer än kvinnor i
Sverige generellt. Det hade därför varit intressant att också göra en analys utifrån kvinnor och mäns användning av platsen och dominansrelationen däremellan. Mitt material
tillåter dock inte det, även om det visar att det huvudsakligen är männen som träffas i
hamnen.
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service utförs av mobila team. Eftersom vindkraft inte är arbetsintensivt
kopplades verksamheten heller inte till ökad lokal kommers. Fastboende
Sten, som välkomnade vindkraften till Boge, jämförde vindkraftverken med
den arbetsintensiva kalkstensindustrin:
Det tror jag inte [att vindkraft kommer ge arbetstillfällen]. Det är väl, var
och en bygger upp det. Sen finns det service. Alltså, de ska serva dem. Sen är
det väl någon som är ute och åker, en som åker omkring och kollar. Så det är
aldrig några arbetstillfällen. Eller just när de bygger dem, sen är det slut. […]
Du ser inget folk som håller på vid vindkraftverken. Jo, om något går sönder,
då är det ju folk där och lagar dem. Men annars, börjar de snurra, då
behöver du inget folk. Som [till skillnad från] Cementa, då är det tre skift, då
är det dygnet runt. (Sten, fastboende Boge/Othem)

Flera av de fastboende som förespråkade lokaliseringen av vindkraftverk till
Boge ansåg dock att vindkraften kunde medföra välkomna ekonomiska
tillskott på andra vis – genom markarrende och så kallad bygdepeng.
För flera av de fastboende i Boge som ställde sig positiva till lokaliseringen av vindkraftverk tjänade platsen fler syften än fritidssysselsättning;
den måste ge ekonomisk avkastning. Vindkraft kunde därmed ses som en
möjlighet att bo kvar permanent på landsbygden. Den möjligheten uppmärksammades även av politiker såsom centerpartisten Stina:
Och sedan har det ju varit en möjlighet för många att, alltså där, mark som
kanske annars var olönsam kan ju faktiskt nu inbringa pengar så att du ändå
kan bo kvar och på det sättet. (Stina, politiker C)

De som ägde mark i området skulle fått betalt för att arrendera ut sin mark
till projektören oavsett om vindkraftverket skulle komma att stå exakt på
personens mark (även om storleken på summan skiljde sig). Markägare inramades också som den grupp som var mest positiva till vindkraftslokaliseringen, med motiveringen att de skulle tjäna ekonomiskt på att ha verken på sin mark. Åtminstone var det så icke-markägare föreställde sig läget:
Markägaren är ju oftast positiv till att de vill ha vindkraftverk, för de får
pengar för det, det är en bra inkomst för den som äger marken, han får ju ett
årligt arrende. (Sture, politiker S)
En del av de som bor här, de har ju glädje av sin egen vindkraft. Nu vet jag
inte hur skattereglerna är och så. […] [Men] det skulle i så fall gjort att de
såg med välbehag alltså, åtminstone på sina egna vindsnurror. (Folke,
fritidsboende Näs)
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Inga av de markägare som välkomnade vindkraften till sina ägor menade
däremot att den ekonomiska ersättningen var avgörande för deras inställning;
istället dominerades inramningen av andra värden. Det kan bero på att man
inte vill framstå som gniden i intervjusituationen. Andra förespråkare menade att arrendet gav lokaliseringen en mer positiv aura och var ett sätt att
bruka marken igen efter att jordbruk och skogsbruk blivit mindre vanligt.
För dem som förespråkade vindkraften i Boge var det till största del så
kallade kollektiva ekonomiska vinster, i form av bygdemedel, som var av
vikt. Då det, framför allt bland de fastboende, fanns ett påtagligt intresse för
att verka för en levande bygd året runt, med mer engagemang i lokala föreningar och liknande, värdesattes det som eventuellt skulle komma orten till
del genom till exempel bygdepeng. Dessa tillskott skulle också kunna leda
till ökad sammanhållning då de boende kunde få fler plattformar för möten.
Bygdepeng är en avtalad penningsumma som utgår till bygden i proportion till värdet av den el vindkraftverken producerar. Medlen förvaltas av en
förening eller liknande på orten och fördelas till projekt och organisationer i
samråd med de boende. Förfarandet med bygdepeng har blivit praxis i
branschen men är inget som vindkraftsproducenter måste dela ut (Wizelius
2007). Enligt Peter från Boge Vindbruk skulle företaget dela ut 0,25 % av
avkastningen i bygdepeng. Bygdepengen skapar enligt Toke (2005:1536) en
mer positiv inställning till vindkraft, även om den ibland uppfattas som en
muta. Den lokala hembygdsföreningen menade att bygdepengen ledde till
en mer positiv syn på vindkraftsprojektet, och att motståndet var mindre på
grund av det:
Det här med att det skulle generera pengar till bygden, det är ju ingen som
ens har tänkt den tanken. Där var ju alla, är det verkligen sant? Oerhört
positivt överraskade, och tyckte det är jättebra att det kan bli så. […] Om
man vill minska motståndet så är det ju väldigt praktiskt. (Annette, hembygdsföreningen)

I mitt material går åsikter om huruvida bygdepeng skulle ge lokala fördelar,
liksom det mesta annat, isär. De fritidsboende och inflyttade som också av
andra skäl inramade lokaliseringen som olämplig ifrågasatte att bygdepengen skulle innebära något märkbart tillskott och huruvida den skulle
distribueras rättvist:
De [hembygdsföreningen] tror att de kan tjäna pengar på projektet. […].
Det är en väldigt konstig historia för varför skulle hembygdsföreningen få
dessa pengar det är inte Boges kommunalvård eller något sådant, det är
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jättemärkligt. […] Jag blir väldigt sur när de [vindkraftsbolaget] säger att vi
ska ta pengar till dem som bor här, för de tar ju pengar från mig då värdet på
mitt hus minskar med 10-20%, så det är en jätteförlust (Franz, inflyttad
Boge/Othem)

De fritidsboende/inflyttade och intresseorganisationerna (förutom hembygdsföreningen) menade vidare att eventuella ekonomiska fördelar av
vindkraften, om de alls uppkommer, bara skulle komma ett fåtal till del. De
ekonomiska vinster som lokaliseringen eventuellt skulle medföra inramades
som att de endast skulle tillfalla enskilda markägare, vilket ansågs kunna
skapa osämja mellan markägare och andra. Ett likartat synsätt var att
lokaliseringen skulle innebära en ekonomisk förlust för de allra flesta i
bygden då den skulle leda till att fastighetsvärdena sjönk. I en skrivelse till
vindkraftsbolaget från en advokat på uppdrag av en fritidsboende och en
inflyttad går det exempelvis att läsa:
Den skada och olägenhet som drabbar fastigheterna skulle bli betydande.
Skadan skulle bestå dels i en väsentlig olägenhet vid nyttjandet av fastigheterna samt även en ekonomisk skada då vindkraftverkens uppenbarelse
skulle på ett negativt sätt påverka marknadsvärdena på ovan angivna fastigheter. (Sannervik 2012)

Sådana ekonomiska argument angavs som skäl för att motsätta sig lokaliseringen. Till skillnad från förespråkarna som menade att huspriserna i
bygden påverkades mer av kalkstensindustrin än av vindkraftverk, var flera
av de fritidsboende och inflyttade som var emot etableringen av vindkraft
på platsen oroliga för att huspriserna skulle sjunka. De menade att deras
område var extra känsligt då det redan var mindre attraktivt för sommargäster. Inramningen inbegrep att en platsen var missgynnad i jämförelse med
andra platser – det var inte dit ”rika stockholmare” for på semester. Detta
underläge antog man skulle förvärras genom vindkraftslokaliseringen.
Karin: Men har du någon aning om hur mycket vindkraften skulle påverka
[fastighetspriserna]?
Andreas: Nej, det vet jag inte. Men [företrädare för bolaget], jag tror de hade
skrivit något exempel med huspriserna. Men då jämförde [de] väl med ett
hus i Burgsvik, tror jag det var. Men då sa de, det påverkar inte priset alls.
Men du vet, de ställena som fastlänningar skulle kunna tänka sig att bo, det
är rätt fint därnere [i Burgsvik].
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Till skillnad från förespråkarna av lokaliseringen, där de flesta tjänade sin
inkomst lokalt hade de inflyttade och fritidsboende som motsatte sig planerna ofta sin inkomst någon annanstans. Ett sätt att förtydliga de olika
relationerna är att använda van der Horsts (2007) uppdelning mellan ”use
value” och ”non-use value”, en uppdelning som alltså baseras på om platsens värde är av ekonomisk och fysisk karaktär eller endast känslomässig.
En annan aspekt av land och landskap är därför hur och var personer tjänar
sin inkomst.

5.3.3. Vindkraftsetableringen – ökad eller
splittrad social sammanhållning
Liksom de fastboende i Slite sett cementfabriken ta alltmer mark i anspråk
hade de som länge varit bofasta i de mer rurala områdena dit vindkraftsparken planerades, minnen av hur platsen såg ut och hur den brukades
tidigare, minnen som sträckte sig årtionden tillbaka. En tydlig koppling till
platsen och landskapet kan leda till att man som fastboende ifrågasätter
etableringen av olika tekniska anläggningar, vilket är en vanlig tendens
enligt tidigare forskning (jfr t.ex. Vorkinn & Riese 2001; Devine-Wright
2009). I det här fallet var snarare en tydlig koppling till platsen en grund för
ett relativt stort stöd för etableringen av vindkraftverk bland de sedan länge
fastboende.
En delförklaring till den positiva inställningen var att det industriella och
agrara var framträdande komponenter i dessa aktörers sociala praktiker.
Det var vanligt att personer boende i området jobbade eller hade jobbat för
cementfabriken eller kalkstensindustrin. Många hade varit eller var också
själva aktiva inom jord- och skogsbruk, verksamheter som tidigare karaktäriserat de rurala delarna men som nu av olika skäl minskade. Mot den
bakgrunden hyste de uppfattningen att socknen skulle vara levande, och att
vindkraften på flera sätt kunde bidra till det. Den inställningen var tydlig
inte bara hos markägare utan också bland andra fastboende. Flera av de
bofasta var äldre och mindes hur det var när jordbruk och skogsbruk var
viktigare näringar än idag. De såg med olust på hur fler och fler lantbruk
försvann och hur landskapet därmed växte igen. Med vindkraft skulle åtminstone något pågå även om vindkraftverken inte förväntades ge så många
arbetstillfällen. Vindkraftens roll i ett levande och brukat landskap går alltså
att jämföra med den roll som en fungerande hamn hade i inramningarna av
arbetet kring Nord Stream i Slite. Macnaghten och Urry (1998:2) menar att:
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[I]t is specific social practices, especially of people’s dwellings, which produce, reproduce and transform different natures and different values. It is
through such practices that people respond, cognitively, aesthetically and
hermeneutically, to what have been constructed as the signs and characteristics of nature.

Detta behöver dock inte gälla bara för vad som uppfattas som natur, utan
också för vad som uppfattas som naturligt förekommande på en plats
(naturligt i förståelsen vad som anses passa in). Sociala praktiker relaterade
till att bruka marken för sitt leverne och att ha sett platsen förändras över
tidens gång var således förknippat med att inrama vindkraften som något
naturligt.
För dem vars sociala praktiker på platsen till största del kan kopplas till
boende och rekreation och inte till produktion var det å andra sidan ett
orört landskap som låg i linje med de sociala praktikerna och som uppfattades som naturligt. Därför beskrevs platsen snarare som landskap än
land. Förutom att värdena på fastigheterna förväntades bli lägre ansåg de
fritidsboende/inflyttade också att möjligheten att utföra vissa sociala praktiker, som promenader och vistelse i trädgården, skulle beskäras och att
naturen skulle bli undantryckt.
Vidare var det flera kritiker som lyfte fram en redan märkbar splittring
av den sociala sammanhållningen som en negativ påverkan av vindkraftslokaliseringen. De menade i sin inramning att personer sa ja mot sin vilja då
de inte orkade stå emot det sociala trycket. Alternativt påtalade de att den
lokala sammanhållningen undergrävdes och att en polarisering skedde
mellan ja- och nejsägare.
Liksom i naturgasledningsfallet fanns alltså även i vindkraftsfallet sociala
aspekter, vilka användes som argument för eller emot etableringarna. Vindkraftverk sågs inte bara som störande i det fysiska landskapet utan också
som ett problem för den sociala gemenskapen. De blev då artefakter inte
bara i fysisk bemärkelse utan även i relation till bygdens sociala sammansättning och de kunde därmed betraktas som ett tänkbart hot mot den sociala sammanhållningen. De som bodde i området tvingades ta ställning.
Framförallt gällde det markägare som officiellt behövde ge sitt tillstånd eller
avslå förfrågan om arrende. De som ville undvika konflikter var enligt kritikerna tvungna att hålla med majoriteten eller den grupp som var viktigast
för dem:
Det värsta, det är att det uppstått sociala problem. Man fryser ut dem här
som vågar ha en annan åsikt. Som ja, till exempel, man har överklagat att
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man stört sig av buller, och man har överklagat och så. Det är till och med de
som blivit av med offentliga uppdrag. Alltså, det är inte så att de varit tvungna till, men de har varit rent ut sagt mobbade. (Sven, Värna det gotländska
kulturlandskapet)
Då blir det kanske lite jobbigt att be om hjälp om snöröjningen därför att
någon har traktor och kan liksom ploga upp gången. Det blir lite jobbigare
att ha olika grundsyn om vindkraften och samtidigt gå till honom och be om
att få plöja upp gången. (Jeanette, fritidsboende Boge/Othem)

Ovanstående var dock bara något som presenteras som ett problem av
vindkraftens motståndare. De som var positiva till vindkraftsetableringen
inkluderade inte risker för den sociala sammanhållningen i sin inramning.

Figur 5.8. Inne på cementfabriken. Enligt företaget är cementen de tillverkar ”grunden i det moderna samhällsbyggandet”.
Verksamheten sysselsätter cirka 430 personer (inklusive underleverantörer) och varje dygn tillverkas 7 000 ton cement.
(Cementa 2018). (Foto: Karin Edberg, 2013)
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5.4. Vardagsliv i skuggan av industriell verksamhet
I materialet blir det tydligt att inramningar som framhäver bruksortsidentiteten hos Slite och dess omgivningar oftast gick hand i hand med inramningen av etableringen av en vindkraftspark och arbetet med rörutskeppningen till Nord Stream som en naturlig fortsättning på det industriella
arvet. De som gjorde sådana inramningar jämförde lokaliseringen av de
respektive energiinfrastrukturerna med hur cementföretaget påverkade det
dagliga livet, exempelvis genom att stänga av vägar, hur utsläpp från skorstenarna smutsade ner bilar, hus och trädgårdar i tätorten, hur lukt och synintryck påverkade utomhusvistelser samt hur sprängningarna i brotten och
transporterna av stenen påverkade människor, djur och fastigheter i de
rurala områdena. Både aktörer som förespråkade lokaliseringarna och motsatte sig dem sade i intervjuer att cementföretagets ”patronsfunktion” i den
historiska bruksorten till stor del mattats av genom att företaget inkorporerats
i en transnationell koncern (jfr Öhrman 1999). Flera menade också att utsläppen minskat tack vare modern rening. Trots detta påverkades de sociala
praktikerna fortfarande i hög grad av industrin, även för dem som inte arbetade inom den. Detta kan illustreras med citat från Vera som bodde i tätorten
och Annette från den omkringliggande landsbygden. Varken Annette eller
Vera jobbade i industrin, men av deras beskrivningar av sitt vardagsliv framgick ändå tydligt att närheten till industrin var en naturlig del av det:
Ibland kan trädgården se ut som någon har strött vetemjöl. Men det är inget
farligt. Jag vet att det var en gång när jag hade mitt barnbarn, som var två,
tre år, och det var på sommaren. Hon skulle vara ute, så då var jag tvungen
att ringa och fråga om det var farligt om hon fick i sig i sandlådan, och såhär.
Men det var, jag kommer inte ihåg, jag kan inte, jag är inte så intresserad.
Men sen har de ju, det kan ju vara andra sådana här riktigt frätande utsläpp
också, som sätter sig på bilen. Det går inte bort med vanligt tvättmedel, då
måste man ha syra för att få bort det (Vera, fastboende Slite)
Allt det där präglar ju vardagen. De här dagliga sprängningarna, att de
spränger mellan elva och två, det visste ju alla som kände av det där. Jag
kunde se på mina djur, hur de reagerade, till och med ankorna var väldigt
uppmärksamma. Men på något sätt så, det är ju ett faktum där. (Annette,
hembygdsföreningen)

Ovanstående citat visar att kalkstensindustrin påverkade andra sociala praktiker än försörjningen. Det som för en utomstående kan låta dramatiskt var
en del av vardagen för dem som bodde i närområdet. Trots att många var
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kritiska till kalkstensindustrin sågs den av de flesta som ett måste och ett
naturligt inslag i samhället.
Kalkstensindustrin, men även påverkan från andra verksamheter som
lantbruk, jämfördes med den påverkan som lokaliseringarna skulle kunna
tänkas ha på de sociala praktikerna. De praktiker som aktörerna utförde,
eller som de tyckte att platsen är ämnad för, påverkade alltså vad aktörerna
upplevde som naturliga eller störande ljud-, lukt-, känsel- eller synintryck.
Som framgick i teorikapitlet kan det som för någon framstår som ett naturligt ljud som hör hemma på platsen, av någon annan uppfattas som ett
förargligt oljud (Macnaghten och Urry 1998:131; Soneryd 2004). Soneryd
beskriver samma fenomen, men då i relation till byggandet av en flygplats:
”the local residents do not simply hear the noise of aeroplanes – they hear
and interpret it in relation to the soundscape they live in” (2004:747).
Liksom i Soneryds studie levde mina intervjupersoner i olika ”soundscapes”
(det vill säga den akustiska manifestationen av plats (Soneryd 2004:741)).
Detta illustreras av lantbrukaren Inger:
Så är det nästan över hela linjen att man [som fritidsboende] kan bygga i
närheten av en gård, och så lägger man sig i driften, vad de får lov att ha,
liksom. Det får inte lukta, och det får inte det ena och det andra. Då tycker
jag, då får man välja var man bosätter sig någonstans. […] Jag har inte det så
himla långt bort, en kille som har maskiner och lastar, och sådär. Och så
finns det då någon som kommer hit lite då och då, och tycker att, åh vilket
oväsen, vi som kommit hit för att ha det lugnt och skönt. Det behöver inte
alls vara mycket oväsen. Då ska det vara verkligen tyst alltså. Det är ju det de
har betalt för (Inger, fastboende Boge/Othem).

Inger sätter här ord på något som många fastboende tillskrev de fritidsboende, att de ville ha lugn och ro, medan de fastboende snarare efterfrågade en levande landsbygd, till vilket de räknade ljud och förekomsten av
silos och annat som hör lantbruket till. För de fastboende var ljudet av jordbruksmaskiner ett naturligt bakgrundsljud som knappt märktes. För de
fritidsboende upplevdes däremot ljuden som något som stod i kontrast till
deras ”soundscape” (jfr Soneryd 2004:741). En viss skepsis existerade mellan fastboende och fritidsboende, vilken grundade sig på tankar om vem
som hade tolkningsföreträde på platsen. Fastboende menade att de med
sommarhus bara klagade, vilket de inte borde ha rätt att göra det eftersom
de tillbringade så lite tid på platsen:
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Sten: Det är de [fritidsboenden] som är värst, det är det. De ska inte ha
någonting att säga till om. […] Fast boende minst i fem år, sedan har du
någonting att klaga på. Det är mest fastlänningar som klagar, som är här.
Karin: Men hur kan det komma sig då, att de är mer negativa?
Sten: Ja du, de kommer väl från storstäder, de vill ha lugn och ro.

Den här skiljelinjen, mellan en rofylld plats och en använd plats, eller mellan
landskap och land för att använda de teoretiska begrepp som introducerades i
början av kapitlet, är central för att skilja inramningarna åt, framförallt i vindkraftsfallet. I relation till naturgaslokaliseringen går skiljelinjen snarare mellan Slite och andra platser, vilket beskrevs i kapitlets första del.

5.4.1. Vardagsliv och vindkraft
Den splittring mellan fastboende och fritidsboende som bland annat manifesteras genom synpunkter på tolkningsföreträde är i mångt och mycket
samma splittring som mellan gotlänningar och ”fastlänningar”, som diskuterades i kapitlets början. Ett ”vi och dem” blir tydligt när andra aktörers
inramningar beskrevs i syfte att stärka den egna. Den ovan citerade Inger
fortsatte:
Jag har truckvägen [till kalkstensbrottet] inte så långt bort här då. Och vissa
vindar och sådär, det är ganska hög volym på trafik. Och särskilt när de
lastar i brottet också. […] Ja, och så är det ju sprängningarna, folk som sitter
här, jag vet inte om de är där idag, men blir ju verkligen förskräckta alltså.
Allting ruskar ju. […] Så då tycker jag det är tämligen oförargligt med några
vindkraftverk. (Inger, fastboende Boge/Othem)

I inramningen av vindkraftslokaliseringen inkluderas alltså kalkstensindustrin. Då Inger menade att kalkstensindustrin redan störde ron så mycket,
skulle ”några vindkraftverk” inte göra någon skillnad. Inramningen bestod
således av en kombination av att det måste få finnas utrymme för sinnesintryck i ett levande landskap, och att existensen av sådana verksamheter
gjorde att andra liknande verksamheter passar in.
Jämförelsen med kalkstensindustrins audiella och visuella påverkan ser
dock annorlunda ut bland dem som motsätter sig lokaliseringen av de respektive energiinfrastrukturerna. Störningsmomenten från kalkstensindustrin inramas som färre än de som vindkraftverken befaras medföra. Andreas och Erik, inflyttad respektive fritidsboende, uttryckte det såhär:
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Det är dock bara två torn [på fabriken]. Och det är inga vingar som fladdrar,
och man hör inte fabriken härifrån (Andreas, inflyttad Boge/Othem)
Ja, när de spränger, det kan man höra, känna att det skakar. Men det är max
en gång, de spränger liksom i omgångar. Det kanske händer ett par gånger i
veckan, jag vet inte. Men någon gång har jag märkt det, att det skakat till
(Erik, fritidsboende Boge/Othem)

Samtidigt innehöll inramningen en oro för det privata välbefinnandet, att
lokaliseringen skulle störa det dagliga livet, att vindkraftverken skulle producera ljud som ständigt skulle höras eller att oönskade skuggor skulle leta
sig in i trädgårdar och genom fönster. Det vill säga sinnesupplevelser.
Till skillnad från i naturgasledningsfallet, där lokaliseringen realiserades,
kunde de intervjuade inte berätta om upplevda störningar av vindkraftslokaliseringen eftersom vindkraftverken inte uppförts. De kunde bara tala
om störningar som de befarade, eller inte befarade, att de skulle drabbas av.
Samtidigt kunde de dock jämföra med andra erfarenheter av vindkraft. Som
Andreas citerad ovan sade: ”när jag var på Näs,64 det var inte roligt”, medan
andra hade mer positiva erfarenheter.
Mellan Slite och det område dit Vindpark Boge planerades fanns redan
ett vindkraftverk (figur 5.1., 5.3. & 5.4) ägt av cementföretaget. Detta verk
nämndes inte i någon högre utsträckning av varken de som förespråkade
eller motsatte sig planerna på vindkraft i Boge. Det kan delvis förklaras med
att det vindkraftverket är betydligt lägre än de som planerades i Boge. Men
det tyder också på att det verket utgjorde en mer naturlig del av landskapet.
Dels för att det funnits där en längre tid och dels på grund av sin placering
precis vid kalkbrottets kant.

5.4.2. Vardagliga erfarenheter av Nord Stream
De som bodde och arbetade nära arbetet med naturgasledningen inkluderade störningar som de faktiskt upplevt i sina inramningar. De tunga
fordon som användes för att transportera rören till hamnen från lagringsplatsen bullrade mycket och drog med sig lera och damm som smutsade ner
vägar, trädgårdar, bilar och fasader.
—
64

Näsudden på sydvästra Gotland är ett av Sveriges vindkraftstätaste och äldsta vindkraftsområden. Vattenfall etablerade sig i området på slutet av 1970-talet (Vattenfall
2017) och sedan dess har flera bolag och vindkraftskooperativ tillkommit. Näsudden har
ungefär 90 vindkraftverk (Näs Socken II 1993), men parken genomgår ett generationsskifte vilket innebär färre men större verk.
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Figur 5.9. Väg mellan kalkstensbrott och cementfabrik. Vägen, som förbinder ett av
kalkstensbrotten i Othem med cementfabriken i Slite, leder under den allmänna vägen
varifrån fotot är taget. (Foto: Karin Edberg, 2012)

Figur 5.10. Transport av rör längs Storgatan, tätt intill bostadshusen. Under de
mest arbetsintensiva perioderna passerade fordonen med några minuters mellanrum. (Foto: Karin Edberg, 2012)
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Transportvägen gick precis utanför cementfabriken, vilket gjorde att de
som arbetade där och de som bodde i närheten jämförde de båda verksamheternas påverkan. Mia, som jobbade på cementfabrikens kontor, förklarade den positiva attityden hon tyckte folk hade till gasledningsprojektet
med att de var vana vid cementfabriken:
Vi är ju en stor, tung industri, som påverkar Slite ganska mycket. Folk häromkring är ju vana att de finns störande element, ska jag säga. Det tror jag är
en av anledningarna till att man varit ganska positiv till det här. Eller, jag
kan tänka mig att det i alla fall bidrar. Det är ju så, i och med att vi har en
fabrik som ligger mitt i samhället, så påverkar vi ju omgivningen med buller,
och med damning, emellanåt. (Mia, Cementa)

De som arbetade på cementfabriken upplevde att rörtransporterna gjorde
vägen smutsigare än vanligt, vilket de ibland fick ta skulden för. Förutom
det, och att de själva fick sina kläder och bilar nersmutsade, hade företagets
representanter inget att erinra om lokaliseringen av Nord Stream till Slite.
”Vi har ingenting med den kajen att göra” som Mia sade. I övrigt menade
hon att arbetet kring Nord Stream var positivt för Slite, och därigenom
indirekt också för cementföretaget.
Enligt de som bodde längs transportvägen blev dock situationen värre än
vad de föreställt sig och störningarna värre än vad de var vana vid från cementfabriken. De kunde inte använda sina trädgårdar på det sätt de önskade
under sommarhalvåret på grund av buller och damm, det var ökad trafik
utanför deras hus och de var oroliga för sina djur. Periodvis var det problematiskt att överhuvudtaget gå ut på grund av nedsmutsningen och trafiken:
Då kan man inte gå ut utan stövlar, man kan inte komma över gatan.[…]
Om man skulle gå ut till brevlådan fick man nästan gå med handskar för att
gå ut och hämta. […] Så att då hade man ju fullt jobb med att komma ut
själv med bilen, om man skulle smita emellan. (Vera, fastboende Slite)

Dammet letade sig in i hus och odlingar. Dessutom berättade närboende,
som alla var fastboende, om problem med vibrationer i fastigheter. Flera
beskrev hur huset skakade när transporterna körde förbi och hur bitar av
fasaden lossnat av den tunga trafiken. Vera fortsatte:
Jag har ju tänkt, grannarna har sagt, hade man vetat att det skulle vara så
mycket skit med det här, då hade man väl protesterat. Men det hade ju inte
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hjälpt, men i alla fall. Det var ingen som räknade med, eller talade om. Det
måste de ju ha förstått, att det skulle bli [så smutsigt], tycker jag, eftersom de
inte hade, ja de hade ju banat mark, de hade upplag och sådär, och lagt på
utfyllnadsmassa. Men vadå, de här tunga fordonen tar ju med sig [smuts].
Sen har de ju kört sönder gatorna, men det har de väl lagat i, delvis, igen.
Men det får man ju hoppas att de gör när det är färdigt, alltihop. (Vera, fastboende Slite)

Samtidigt som de närboendes sociala praktiker utomhus påverkades under
de perioder rörtransporterna pågick förbättrades innemiljön för flera då de
fick sina hus bullerskyddade:
Vi fick ju nya fönster här och de gjorde iordning och isolerade den där ytterdelen där, så det var ju jättebra, det är vi glada för. (Birgit, fastboende Slite)
Värre är det på sommaren när man vill sitta ute, det har ju inte gått. Två
midsomrar har ju varit åt helsicke. […] Det var ingen på den här gatan som
var rakt emot. Nej det var det inte. Alla tog det för som det var. Men sen har
vi ju som sagt fått problem med tiden. Men i början var vi positiva till det
här absolut. (Rolf, fastboende Slite)

Ovanstående citat är tydliga exempel på hur lokaliseringen haft konkret
inverkan på de sociala praktikerna, som att vistas i sin trädgård eller korsa
en väg, och på hur aktörer reagerade och skapade sin inramning utifrån de
sociala praktikerna. Citaten visar därför också att även om man bor granne
med en cementfabrik som syns, låter, luktar och känns, innebär det inte att
alla industriella sinnesintryck är välkomna. Som noterades ovan är vissa
slags ljud att beteckna som bakgrundsljud och så inkorporerade i de sociala
praktikerna och vardagliga livet att de knappt märks om inget oväntat sker,
medan risken att drabbas av en ny slags störning är en helt annan sak. I
inramningarna läggs de sinnliga upplevelserna till, och vägs mot, andra
intressen och uppfattningar av lokaliseringen.
De närboendes inramning var mångsidig då den både innehöll olägenheter och fördelar på individnivå, samtidigt som de intervjuade underströk
att olägenheterna huvudsakligen drabbade dem som bodde och arbetade
längs transportvägen, vilket var ett fåtal. Det fanns en splittring huruvida de
fördelar som kom Slite till del – att hamnen kom i fungerande skick, att
företagare fick intäkter och arbetare jobb – övervägde de personliga olägenheterna eller inte. En av de fastboende längs transportvägen sade:
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Så det har dragit med sig mycket. Så jag tror inte att det har varit så mycket
av ondo, förutom för oss som bor här då (Birgit, fastboende Slite)

Vilken roll de privata olägenheterna fick i de närboendes inramning av
lokaliseringen skilde sig därför från fall till fall. Som Urry (1990:189) skriver
har aktörer olika intressen i en plats, och de agerar inte alltid i egenintresse.
”There is an important range of ’altruistic’ pressure groups, who may take
on what they presume to be the social interest of other groups or indeed the
’locality’ in general” (Urry 1990:189). I vissa inramningar överbryggades de
personliga olägenheterna med en allmän skepsis mot projektet, grundat i en
viss syn på platsens syfte, men även på Nord Streams politiska implikationer. Det ledde till en sakfrågeinramning av lokaliseringen som oönskad.
Det är intressant att notera hur samma praktiska upplevelser kan leda till
olika inramningar av lokaliseringen i stort.

5.5. Platsrelaterade aspekter: Diskussion
Studien utgår ifrån att inramningar av lokaliseringar av energiinfrastrukturer eller andra tekniska anläggningar påverkas av de olika sociala praktiker som vi är involverade i (jfr Shove, Pantzar & Watson 2012). Då olika
personer har olika slags arbeten, fritidsaktiviteter och boendesituationer är
våra kroppar och sinnen vana vid olika saker, och reagerar därför olika på
en förändring som ska komma. En generell ökad arbetsdelning och specialisering inom samhället leder sålunda till mer skiftande förståelser av miljö
liksom av specifika platser och verksamheter (Soneryd 2004:739).
Kapitlet visar att samma geografiska yta rymmer flera olika platser beroende på utifrån vilka sociala praktiker aktörerna baserar sin uppfattning
(jfr Massey 1991; Shields 1991; Mitchell 2008; Shove, Pantzar & Watson
2012). Därigenom inramas lokaliseringen av de två energiinfrastrukturerna
på olika sätt och som mer eller mindre passande på platsen. I den här avslutande delen sammanfattas de viktigaste punkterna av analysen och några
slutsatser dras som leder vidare till de kapitel som följer.
Sakfrågeinramningar av lokaliseringen av vindkraftverken som en risk
för natur- och kulturvärden, för den sociala sammanhållningen, för boendes livsmiljö och för majoritetens ekonomi kan härledas till institutionella
inramningar av Boge som ett orört naturområde och värdefullt kulturlandskap. Att natur och kultur inte i nämnvärd utsträckning ses som motstridiga, även om ett kulturlandskap per definition inte är orört utan skapats genom mänsklig intervention, menar jag beror på att uppfattningen av
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vad som är ”naturligt” inte bara förknippas med hur orörd platsen är. Det
kan till och med vara så att ett kulturlandskap, med öppna marker och
genomträngliga skogar format av jord- och skogsbruk, uppfattas som mer
”naturligt” än om det slutar brukas och erövras av sly och buskage, just
därför att upplevelsen av ett kulturlandskap är den dominerade – åtminstone till minnet av dess brukade form försvunnit ur människors livsvärld.
Vad som upplevs som naturligt beror på hur lång tid en verksamhet har
existerat på platsen, vilka sociala praktiker som utförs och vilket syfte
aktören tillskriver platsen.
I inramningen av lokaliseringen som oönskad var platsens syfte framförallt att härbärgera värdefull flora och fauna samt att ge rekreation, lugn
och ro till dem som uppehåller sig där. Alla inramningar innehöll emellertid
inte alla aspekter. Olika aspekter förstärktes på andras bekostnad, vissa
exkluderades och andra överbryggades med andra argument – beroende på
personens intresse, sociala praktiker och relation till platsen.
Bland fritidsboende/inflyttade som var kritiska till vindkraftslokaliseringen var det huvudsakligen antingen risken för personliga olägenheter
som dominerade inramningen, eller risker för natur och kultur. De som
betonade personliga bekymmer lutade mer åt en metakulturell inramning
av platsen som land (om än inte så mycket som förespråkarna) då deras
sociala praktiker var inriktade på att platsen kunde brukas. De motsatte sig
inte principiellt exploateringen av naturområden, men ville inte riskera att
utsättas för någon verksamhet som kunde störa dem.
Den grupp som betonade risker för natur och kultur, efterfrågade ett
orört landskap där naturen kunde betraktas och avnjutas i stillhet, och där
djur och växter inte stördes (jfr Duncan & Duncan 2001). Vad som förenade
dessa inramningar var att de såg platsen som statisk och hotad av förändring,
och att de till skillnad från många av dem som förespråkade lokaliseringen
hade en kortare historia på platsen, eller ingen direkt relation alls. De flesta
tjänade sitt uppehälle någon annanstans, alternativt i branscher relaterade
till turism och rekreation. Dessa aktörer var således snarare konsumenter av
ett landskap skilt från det som i inledningen beskrevs som ”land”.
För intresseorganisationer med engagemang för natur- och kulturfrågor
(Gotlands ornitologiska förening, Gotlands botaniska förening, Naturskyddsföreningens lokalgrupp, Värna det gotländska kulturlandskapet) reducerades inramningen till frågor i linje med deras respektive inriktning,
medan exempelvis ekonomiska aspekter lämnades utanför. Företrädarna
för dessa föreningar hade ingen direkt koppling till platsen, utan uttalade
sig regelbundet i den här typen av ärenden även på andra platser på Gotland
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då frågan berörde deras intresseområden. Det gav dem en annan relation
till platsen än de som bodde och verkade där på vardaglig basis. De hade
således en annan institutionell inramning av platsen.
I den inramning där lokaliseringen av vindkraftverk beskrevs som passande på platsen, som en möjlighet för markägare att tjäna en slant och som
en möjlighet för orten som helhet att genomgå ekonomisk utveckling och
sålunda upprätthålla platsens syfte uppfattades platsen som i ständig förändring. Förutom av vindkraftsbolaget själva, som av förklarliga skäl inramade lokaliseringen som en naturlig del i ett redan industrialiserat landskap, bestod förespråkarna till stor del av personer som varit fastboende i
Boge eller Slite i princip hela sina liv och vars historia på orten ofta gick
generationer tillbaka. Dessa personer hade följt expansionen av kalkstensbrotten och fabriksbyggnaden. Oavsett om de gillade det eller inte upplevdes landskapet som i konstant omvandling. Detta stod i motsats till hur
de som anlänt till orten på senare år upplevde den – för dessa hade kalkbrotten alltid sett ut på det vis de nu gjorde och upplevdes därför som
”naturliga” på ett annat sätt.
De med en lång historia på orten ställde vindkraftverken i relation till
den konstanta förändringen. Lokaliseringen uppfattades då inte som ett
större ingrepp än de som redan gjorts och andra som antagligen skulle
komma att göras på grund av kalkstensindustrin. Inställningen att landskapet ska vara orört för att vara ”naturligt” var därför inte framträdande.
Många tjänade, eller hade tjänat, sitt uppehälle i området, vilket gjorde att
lokal ekonomisk utvecklig var en viktig del av inramningen. Även om få
vågade hoppas på permanenta arbetstillfällen i och med vindkraftsetableringen var bidrag till hembygdsföreningens och andra lokala föreningars
arbete genom bygdepengen samt arrendepengar till markägare välkomna
inslag. Av samma anledning upplevdes det som viktigt och i linje med de
sociala praktikerna att marken brukades, även om det gjordes på ett annat
vis än när jord- och skogsbruket var som mest utbrett.
I inramningen betonades att ”utbölingar”, eller än värre fastlänningar
som bara var där under korta perioder, inte hade rätt att sätta agendan.
Flera intervjupersoner menade att det fanns mer sammanhållning bland
dem som bott länge på orten, det vill säga i huvudsak de infödda gotlänningarna (jfr Ronström 2003).
Social sammanhållning användes på motsatt vis i inramningar där lokaliseringen kritiserades. Där framhölls att det fanns personer som inte vågade
säga emot vad de uppfattade som majoritetens åsikt på grund av rädsla för
att bli exkluderade från gemenskapen. Detta kan dock också tolkas som att
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förespråkarna hade vad Urry (1990:189) kallar ”altruistiska” intressen, det
vill säga att de förespråkade den utveckling som de ansåg vara den bästa för
platsen i dess helhet, inte nödvändigtvis för dem personligen. I en ”altruistisk” inramning ingår dock även att ha tolkningsföreträde i fråga om vad
som är ”rätt” och ”bra” för orten.
Alternativa inramningar av en plats förekommer alltså parallellt. Vilken
som blir dominerande är ofrånkomligen en fråga om makt. Makt över landskapet innebär också makt att skriva, eller skriva om, historien, och att
exkludera alternativa tolkningar (Mitchell 2008: 43). I vindkraftsfallet mötte
inramningen av platsen som ”land” motstånd från en alternativ inramning
som företräddes av aktörer med annan slags makt än den som de fastboende besatt genom att ha bott där länge – utbildningsnivå, expertkunskap och
ekonomiskt kapital.
I naturgasfallet fanns en tydligare dominerande inramning, där lokaliseringen av Nord Stream till Slite låg i linje med platsens syfte och önskvärda utveckling. Att inramningen av naturgasledningen som något positivt
var starkare än motsvarande inramning i vindkraftsfallet kan delvis förklaras
med att de sociala praktikerna sedan lång tid tillbaka präglats av tätortens
industriella karaktär. I de rurala delarna av socknarna är inte kalkstensindustrin lika iögonfallande – vilket gjorde att beskrivningen av landskapet och
implikationerna av en vindkraftsetablering där var mer mångskiftande. Fördelarna med lokaliseringen av arbetet med naturgasledningen sågs som förhållandevis konkreta; verksamheten passade in i den institutionella inramningen av Slite som en, åtminstone till stora delar, industriell plats.
Sakfrågan, det vill säga verksamheten kring Nord Stream, passade in i
den institutionella inramningen av den industriella karaktären men också i
inramningen som betonade natur- och kulturvärden. Naturgasledningen
hotade inte möjligheten att njuta av stranden, åka båt i skärgården eller promenera. För många av naturgasledningens förespråkare hade Slite genomgått en icke önskvärd förändring när hamnen stängdes av, vilket sågs som
del av en allmän trend av mindre aktivitet på orten (färre affärer och så
vidare). Förhoppningen var att lokaliseringen av Nord Stream kunde vända
den trenden och leda förändringen i en annan riktning. Lokaliseringen var
också en möjlighet att behålla Slite som land och inte behöva se orten
förvandlas till landskap. Som Shove, Pantzar och Watson (2012:135, som
refererar till Pred 1981) skriver:
[S]ystems of class and power are sustained through the social reproduction
of dominant projects. In his [Pred 1981, min anmärkning] account, and
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ours, such projects become dominant and remain so because they are
enacted at many levels at once, being reproduced through the daily paths
and the life paths of individuals and through the parallel reproduction of
institutions, including those of work and family life.

På så vis upprätthålls redan dominerande praktiker och verksamheter, och
andra trängs undan.
En annan anledning till att lokaliseringen av arbetet kring Nord Stream i
högre grad välkomnades av många av de intervjuade var att projektet upplevdes som temporärt. Som påpekats tidigare är tid och förändring relevanta
när landskapsförståelse analyseras. Energiinfrastrukturerna kan betraktas
som temporära eller permanenta på lång eller kort sikt beroende på vad de
jämförs med. Transporterna och utskeppningen av rör till Nord Stream
pågick bara under begränsade perioder och inom loppet av några år.
Dessutom – och kanske viktigast – syns och hörs inte naturgasledningarna
när de väl är på plats. Om rörledningarna lämnat permanenta spår i skärgården utanför Slite hade antagligen inramningarna sett annorlunda ut då
skärgården på många sätt utgör Slitebornas ”natur”.
I vindkraftsfallet fanns en större spännvidd mellan permanent och temporärt. Förespråkarna menade att ingreppet i naturen skulle bli förhållandevis
litet och att marken skulle gå att återställa, medan kritikerna såg vindkraftsetableringen som ett mer permanent ingrepp. Även om vindkraftverk inte står i
all evighet (ett vindkraftsverks livslängd är ca 20–25 år (Vattenfall 2013a)) var
upplevelsen att det rörde sig om en permanent installation. Det baserades
delvis på att man antog att betongfundamentet skulle komma att lämnas
kvar. Eftersom det är stora anordningar, och dessutom placerade på land,
skulle de komma att utgöra märkbara punkter i landskapet.
En annan aspekt av förändring är att då aktörer har olika historiska
kopplingar till en plats, och använder den under olika tidsperioder, kan de
förväntas betrakta förändring på olika vis. De med en lång historia på platsen ser den kanske inte bara med egna ögon, utan också med sina förfäders
och kommande generationers ögon (jfr Bender 1993; Saltzman & Svensson
1997; Sjölander Lindqvist 2004). Den motsättningen blev tydlig framförallt i
vindkraftfallet. Där fanns en skiljelinje mellan dem med en generationslång
historia av att bo på platsen och bruka den året runt och dem som befann
sig där under en begränsad tid av året. Skiljelinjen var inte lika tydlig i inramningen av arbetet på naturgasledningen, vilket delvis kan förklaras med
dess temporära karaktär, men också med att platsmyten om Slite som
industriellt var starkare – även hos tillfälliga besökare.
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I övrigt hade inramningarna av lokaliseringen av Nord Streams arbete i
Slite många likheter med vindkraftsfallet. Även i det fallet fanns ett spektrum mellan å ena sidan lokaliseringen som passande på platsen och i landskapsbilden både socialt och ekonomiskt, och å andra sidan en skepsis kring
huruvida lokaliseringen skulle innebära lokala fördelar. Dessutom innehöll
inramningarna kritik mot den kortsiktiga förändring som lokaliseringen
innebar: trafik, buller och nedsmutsning. Vissa inramningar reducerades till
att lokaliseringen endast var en fråga om ekonomisk utveckling på en industriell bruksort, medan en utvidgad inramning även inkluderade naturvärden i platsbeskrivningen vilken då inte ansågs stå i konflikt med Nord
Streams verksamhet.
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att i spektrumet av platsrelaterade
inramningar utgjordes ytterligheterna av å ena sidan det orörda naturlandskapet, där ingen etablering av verksamheter som kunde tänkas störa naturvärdena kunde tillåtas, och å andra sidan det industriella brukslandskapet
där nyetableringar sågs som del i en ”naturlig” utveckling. De två ytterligheterna kan kopplas till den metakulturella inramningen ”landskap” respektive ”land”, som illustreras i Figur 5.11.

Figur 5.11. Sakfråge-, institutionella och metakulturella inramningar utifrån platsrelaterade aspekter. (Illustration: Stig Söderlind, 2018)

Mellan dessa ytterligheter fanns olika konstellationer och ambivalenta inramningar, där vissa aspekter av energiprojektens lokalisering framställdes
som passande på platsen, och andra inte. Det kan också vara så att lokaliseringen inneburit olika saker på en personlig nivå respektive på ortsnivå,
vilka då vägs mot varandra och leder till en särkoppling eller förstärkning.
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Tydligast är dock ambivalensen mellan de platsrelaterade och de platsoberoende aspekterna, vilket diskuteras mer ingående i nästkommande kapitel.
Ytterligheterna – inramningen som karaktäriseras av en föränderlig
landskapssyn där land ska brukas så som det gynnar människan, och dess
motsats, inramningen av landskapet som statiskt och orört – ingår dock
båda i en modernistisk världsbild. I den förstnämnda är ett landskap som
inte används i någon större omfattning av människan tom och utan värde.
Människor är producenter på platsen och måste få använda den även om
det luktar, bullrar och syns, för globala syften och för egen överlevnad. I det
motsatta fallet betraktas människan som beskyddare, betraktare och konsument av naturen, inte som en del av den. Natur och kultur är således
separerade i den sortens landskap. Platsen ska vara vacker att beskåda och
rofylld, den finns för människans egen skull och för naturens, den brukade
platsen är inte ”naturlig” (Macnaghten & Urry 1998).
I förlängningen innebär det att något som ses som onaturligt eller
miljöfarligt i en social kontext inte per automatik gör det i en annan. Framförallt handlar det om vilka sociala praktiker som dominerar på platsen,
vilket gör att en industri kan ses som en naturlig del av landskapet på den
plats där den existerat i flera år, men som vid en förflyttning till en annan
plats skulle ses som en styggelse. Allt beror på hur välintegrerad industrin,
tekniken, infrastrukturen eller liknande är i den lokala identiteten och i invånarnas livsvärld vid en specifik tidpunkt. Upplevelsen, eller kunskapen,
om infrastrukturen är ”situated”, som Haraway (1988) uttrycker det. Det
vill säga den är rotad i andra upplevelser och praktiker på olika platser.
Det innebär att en och samma aktör kan vara för en lokalisering och
emot en annan (vilket exempelvis är fallet bland vissa fastboende i Slite som
motsätter sig vindkraftsutbyggnaden även om de i övrigt gör en stark inramning av ”land”), eller överhuvudtaget inte ha en åsikt i något av fallen.
Inramningen är inte heller statisk utan tids- och rumsberoende, vilket innebär att den kan förändras om lokaliseringen skulle planeras till en annan
plats, eller vid en annan tidpunkt. Ett exempel på det är intervjuade som
sade att de var mer positivt inställda till vindkraftsprojekt som kom Gotland
till del, det vill säga att den producerade energin såldes och konsumerades
på ön, än till om energin exporterades till fastlandet. Ett annat exempel är
fastboende med koppling till kalkstensindustrin vilka gjorde en positiv
inramning av Nord Stream men inte av vindkraft. Ett tredje exempel är hur
debatten kring den första naturgasledningen som byggdes av Nord Stream,
det vill säga den som skildras i den här studien, inte är direkt överförbar på
dess uppföljare Nord Stream 2. Inramningarna är sålunda inte permanenta,
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utan förändras när den som gör inramningen får nya erfarenheter, när
andra ”future reframing activities” inträffar (Gray 2003:12) eller om de befinner sig i en annan kontext där de relaterar lokaliseringen till andra
sociala praktiker.

5.6. Slutsatser
I kapitlet har jag hävdat att vad som inramas som naturligt och passande på
en plats inte per automatik är förbundet med det orörda naturlandskapet,
utan att även en plats i ständig förändring kan uppfattas som det naturliga –
så länge förändringen ligger i linje med vad som uppfattas som platsens
syfte. Jag har även visat att inramningarna av sakfrågan, det vill säga lokaliseringen av en vindkraftspark respektive arbetet kring naturgasledningen
Nord Stream, grundades i bredare institutionella och metakulturella inramningar av platsen. Naturgasledningen lokaliserades till havet utanför Gotland, och Slite hamn nyttjades under byggnadsarbetet. Vindkraftsparken
som planerades till landsbygden väster om tätorten kom aldrig att byggas.
Kanske är utfallet inte så förvånande utifrån ovanstående diskussion och
jämförelse då större motstånd mot vindkraftsparken och större motsättningar
mellan lokalbefolkningen har framträtt i det empiriska materialet. Sakfrågeinramningen av naturgasledningslokaliseringen var i jämförelse med inramningen av den planerade vindkraftsetableringen mer samstämmig, även om
också den grundades i delvis olika institutionella och metakulturella förståelser av platsen och lokaliseringens implikationer för den. Utfallet, med en
realiserad och en icke-realiserad energiinfrastruktur är dock komplexa resultat av opinion, lagar, geografiska förutsättningar och politiska beslut. Förståelsen av platsen och dess syfte var heller inte det enda som avgjorde hur lokaliseringen inramades, vilket kommer bli tydligt i kommande kapitel.
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KAPITEL 6

Risk eller fördel? Platsöverskridande aspekter

I det här kapitlet analyseras de aspekter av lokaliseringarna som kan sägas
vara platsöverskridande, det vill säga mer oberoende av lokaliserade sociala
praktiker (jfr med Macnaghten & Urrys (1998:240) begrepp ”undwellingness”). Det handlar alltså om de aspekter av lokaliseringen som inte har
direkt koppling till det geografiska området. Konkret handlar det om åsikter
om energin som produceras, miljöpåverkan av infrastrukturen samt möjliga
politiska och säkerhetsrelaterade implikationer.
Som diskuterades i kapitel 2 visar tidigare forskning att den politiska
uppfattningen om det specifika energislagets fördelar och nackdelar är en
viktig ingrediens i acceptansskapandet av lokaliseringar. Det utesluter inte
att aktörernas sociala praktiker påverkar deras platsöverskridande inramningar (jfr Hui, Schatzki & Shove 2017). Snarare det motsatta, då förändrade former av energiproduktion, energianvändning och teknologi är en del
av stora samhällsomvandlingar, och en ingrediens i de sociala praktiker som
samhället består av (Shove & Walker 2014).
De platsöverskridande aspekterna har en undflyende och global kvalitet
som skiljer dem från de aspekter som var i fokus i föregående kapitel. Jag
benämner dem platsöverskridande, även om dessa aspekter egentligen inte i
sig kan betraktas som lösryckta från plats. Det kan jämföras med tolkningen
av begreppet globalisering, som visserligen sker över nationsgränser men
som ändå inte sker i ett rumsligt vakuum (jfr Massey 1991, 1992, 2005:
Macnaghten & Urry 1998; Sassen 2003). Plats är där olika historier möts
(Massey 2005:130). Därför är platser också ”globala”. I avhandlingens kontext innebär det att det som kallas platsöverskridande är det som kan mötas
på flera olika ställen, medan det som är platsrelaterat är det som är bundet
till den specifika geografiska ytan dit lokaliseringen planeras.
En lokalisering sker inte i ett rumsligt eller tidsligt vakuum, utan ingår i
en politisk kontext (jfr Rosa & Short 2004). Adderingen av platsöverskridande aspekter kompletterar därför de platsrelaterade, och är ett annat sätt
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att markera plats på kartan då de följer infrastrukturprojektens gränser
snarare än det geografiska områdets gränser.

Det globala energidilemmat
Många efterfrågar en övergång65 till ett mer hållbart energisystem, med
pålitliga, effektiva och säkra energikällor som ger låga halter av koldioxidutsläpp (Giddens 2011; Bridge et al. 2012; Batel & Devine-Wright 2016).
Även om det är långt till målet, ingår övergången i en bred metakulturell
förståelse av energiutvecklingen. Ett hållbart energisystem är även integrerat
i den institutionella inramningen av hur energisektorn bör utvecklas hos
svenska myndigheter på olika nivåer. Detta illustreras i följande citat från
den svenska regeringens ”Mål för energi” och Gotlands kommuns ”Vision
Gotland”, liksom även hos många av de intervjuade ur allmänheten.
Energipolitiken ska skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg inverkan på
hälsa, miljö och klimat. Energipolitiken ska också underlätta omställningen
till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk
och social utveckling i hela Sverige. (Regeringen 2015)
Gotland har som mål att år 2025 ha en lokal energiförsörjning som är
klimatneutral och bygger på en hög andel av lokalt producerad förnyelsebar
energi. (Gotlands kommun 2008b:11)

De båda energiinfrastrukturprojekt som utgör avhandlingens empiriska fall
kan sägas relatera till olika alternativ för denna övergång.66 Den ena, naturgasledningen, bygger på internationell handel och storskalig produktion av
en fossil energikälla, medan den andra, vindkraftsparken, har en lokal prägel och går i linje med klimatmålen då den är förnyelsebar.
Energi har även en säkerhetspolitisk dimension då det är en viktig geopolitisk fråga. Ett inhemskt energisystem är ett sätt att göra sig oberoende av
andra nationer, samtidigt som en diversifierad handel med olika energikällor kan ge försörjningstrygghet. Det finns alltså olika aspekter av det
globala energidilemmat, det vill säga om det är möjligt att ha ”secure, reliable and affordable supplies of energy and, at the same time, manage the
transition to a low-carbon energy system” (Bradshaw 2010:275).
—
65
Tidigare i historien har energitransitionerna exempelvis varit från vatten och vind till
kol och senare olja (Jiusto 2009; Smil 2010).
66
Se exempelvis Bridge et al. (2012) för en diskussion om alternativa förståelser av det
nya energiparadigmet.
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Övergången från ett energisystem dominerat av fossilt bränsle till ett där
förnyelsebara energikällor premieras förekom i flera aktörers inramningar
av de båda energiinfrastrukturerna, om än på olika sätt. Vissa uppfattade
projekten som ett led i den önskade utvecklingen, medan andra såg dem
som kontraproduktiva.
I kapitlet hävdar jag att lokaliseringarna, ur ett platsöverskridande perspektiv, inramas antingen som behäftade med risker inom områdena miljö,
energi och säkerhetspolitik, eller som bärare av fördelar inom samma områden – eller åtminstone som en del av en ”naturlig” (i betydelsen passande
och/eller oundviklig) utveckling.
Risker (i betydelsen möjligheten att något oönskat ska inträffa) och fördelar betraktas i den här studien som sociala konstruktioner av vilka konsekvenser en händelse kan ha. Risk kan därmed uppfattas olika beroende på
människors praktiker, kunskaper, erfarenheter, positioner och tillit till
andra (jfr Douglas & Wildavsky 1982; Douglas 1986, 1992; Lidskog 1996,
Sjölander-Lindqvist 2004; Bradbury 2009; Löfstedt & Boholm 2009). Risker
är en del av vardagslivet på många sätt. Vi vänjer oss vid och rättar oss efter
vad vi har omkring oss. I föregående kapitel beskrev jag hur något som
utomstående reagerar starkt på, exempelvis skakningar i marken eller nedfall från skorstenar, bli en del av vardagen och något som de som bor i närheten av en fabrik inte reagerar på. Att olika aktörer, på grund av skiftande
sociala praktiker, har olika syn på risk, leder i många fall till konflikter både
inom ett samhälle och i relation till andra orter. Vilken förståelse av risk
som segrar är en fråga om makt (Lidskog 1996:47).
I många fall hänger en syn på energiinfrastrukturens lokalisering som
olämplig på platsen samman med en förståelse av energiinfrastrukturen
som en platsöverskridande risk. En aktör kan dock vara kritisk till de platsöverskridande aspekterna av en energiinfrastruktur, men mena att de platsrelaterade fördelarna överväger, eller tvärtom. Detta utvecklas i kapitlets
avslutande del. Liksom i föregående kapitel konkretiseras analysen genom
att måla upp två motstående poler med ett spektrum emellan. Som noterades tidigare är det svårt att göra en uppdelning utifrån aktörer, då samma
aktör kunde uttrycka flera inramningar, och då inramningar ofta delades av
flera aktörer. Förenklat kan man dock säga att Nord Stream på grund av
bolagets ryska majoritetsägande kategoriserades som en säkerhetspolitisk
risk av politiker, företagare och fast/fritidsboende med intresse för försvarsfrågor. Miljö- och energirisker framhävdes av miljöinriktade intresseorganisationer och politiker från flera partier. Även länsstyrelsen och andra
myndigheter och kommunala organ med miljöansvar betonade risker inom
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områdena energi och miljö. Nord Stream själva artikulerade inga risker i
likhet med vissa fast- och fritidsboende, företagare och kommunala tjänstepersoner och politiker.
I vindkraftsfallet fanns en utbredd uppfattning om vindkraftens lämplighet i dess egenskap av förnyelsebar energikälla. Vissa fritidsboende/inflyttade och företrädare för intresseorganisationer menade dock att vindkraft var ett sämre alternativ än andra förnyelsebara energikällor, och att en
reducering av energikonsumtionen var mer eftersträvansvärd än en ökad
vindkraftsproduktion. Till det lades vindkraftens risker för fåglar.
Den inledande översikten visar att de platsöverskridande aspekterna av
inramningarna till viss del överlappade de platsrelaterade, som att fritidsboende/inflyttade var kritiska till ingrepp på platsen men även till vindkraftens effektivitet. Andra aktörer såg platsrelaterade fördelar men platsöverskridande risker. Hur aktörerna hanterade denna dubbelhet analyseras
i kapitlets avslutande del. Dessförinnan analyseras i det följande platsöverskridande aspekter av de respektive fallen i två separata avsnitt.

6.1. Nord Stream – miljö, energi och säkerhetspolitik
Platsöverskridande aspekter av inramningarna av Nord Stream kan delas in
i tre teman – miljö, energi och säkerhetspolitik. Indelningen bygger på analysen av det empiriska materialet i denna studie, men är även framträdande
i tidigare forskning. De tre temana har stått i fokus för den kritik som
riktats mot bolaget, men också i fokus för hur bolaget och projektets förespråkare rättfärdigat arbetet med naturgasledningen.

6.1.1. Miljö
Det första temat är miljö, och då mer specifikt Östersjöns miljö. Även om
naturgasledningen och de minor och annat som kan tänkas komma i dess väg
finns på en specifik yta på Östersjöns botten, och dragningen på Östersjöns
botten därför är en plats, definieras ”Östersjöns miljö” här som en platsöverskridande aspekt. I jämförelse med Slite och dess omedelbara omgivningar
hör det till en annan spatial skala. På havets botten, utom synhåll, får naturgasledningen en icke-platsbunden karaktär som gör att miljöriskerna i det här
analytiska sammanhanget kan definieras som platsöverskridande.
I den inramning som betonade miljörisker gällde farhågorna att naturgasledningen skulle kunna medföra risker för Östersjöns känsliga miljö, för
fågel och fisk och för att vattnet skulle bli grumligt av bottensediment som
rörts upp. Inramningen bars av organisationer eller myndigheter som var
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involverade i eller intresserade av miljöfrågor. På uppmaning från Naturskyddsverket att lämna synpunkter på vad en kommande MKB om Nord
Stream borde innehålla underströk exempelvis länsstyrelsen Östersjöns
känsliga miljö och menade att Östersjön är:
[E]tt unikt och mycket känsligt innanhav som under lång tid utsatts för olika
former av miljöbelastningar med negativ påverkan som följd (Länsstyrelsen
Gotlands län 2007a).

Mer specifikt pekade länsstyrelsen på risken att minor och kemiska vapen
från andra världskriget, som fram till nu legat gömda i bottensedimentet,
skulle detonera, att det skulle ske utsläpp eller olyckor under arbetet samt
att fisket, fartygstrafiken, fågellivet och kulturmiljön kunde störas genom att
fosfor och toxiner rördes upp vilket innebar ett hot mot den känsliga havsmiljön (Naturvårdsverket 2009b; Länsstyrelsen Gotlands län 2007a). I länsstyrelsens uppdrag ingår att ta hänsyn storskaliga miljöintressen (Länsstyrelsen Gotlands län 2018b).
Inramningen av Nord Stream som en miljörisk gjordes även av Gotlands
ornitologiska förening (GOF). En företrädare för föreningen utryckte till
exempel farhågor för långsiktiga konsekvenser för alfåglar, vilket hade resulterat i att föreningen skrev ett yttrande:
Vår ambition med det hela var att vi såg de första ambitionerna som hotfulla
och tyckte att man borde utreda mycket mer och ingen vet ju än idag konsekvenserna. Och de långsiktiga konsekvenserna vet man ju inte. Så bara för
att det inte har blivit en gasexplosion eller krig så, vem ska mäta de här
sakerna som alfåglar? (Johan, Gotlands ornitologiska förening)

Johan från citatet ovan företrädde GOF men även hans arbete och fritidssysselsättningar genomsyrades av intresset för fåglar och friluftsliv. Johan
var därför engagerad i olika sociala praktiker som gjorde att han inramade
naturgasledningen, liksom även vindkraftverken, som risker för fåglar både
ur ett platsrelaterat och platsöverskridande perspektiv. På liknande sätt kan
den kritik Ture, Slitebo och aktiv i hembygdsföreningen, framförde om
konstruktionen på havsbotten knytas till att han som kustbevakare själv
arbetat med olyckor och konflikter på havet i många år:
Sen kommer man och säger, nu ska vi dra en gasledning. Den stackars
Östersjön, som är så belamrad av gamla fartyg, som ligger där, och de här
röjarna från kriget, och mycket, mycket annat, som vi inte vet om. Framför-
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allt så vet vi ju inte om vad som pågår på östra sidan, eftersom det inte är
Sovjetunionen nu. De visste inte vad det där med miljö var för någonting, de
kan inte stava till det ens en gång. Det är precis samma idag, det är bara det att
de ändrat strategi. […]. Och gifterna, och den förorening som finns i havet
innan dess, mycket fosfor och sådant skräp. (Ture, hembygdsforeningen)

Det är sålunda flera olika aktörer som inramar naturgasledningen som en
miljörisk, även om de, utifrån sina sociala praktiker, fokuserar på olika
aspekter.
På andra sidan spektrumet framstod inte dessa risker som troliga. I olika
dokument och i intervjuer framhåller Nord Streams företrädare att deras
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) visar att miljöpåverkan är minimal,
och att den grundliga undersökningen av Östersjön som genomförts av bolaget snarare kan förbättra miljösituationen genom att underlätta framtida
forskning:
The Nord Stream Pipelines were planned and constructed so as to minimise
harm to the sensitive Baltic Sea environment. The company carried out
numerous studies to determine a technically feasible route with a low potential environmental impact. (Nord Stream 2013:2007)

Inramningen av Nord Stream som en icke-risk för havsmiljön gjordes inte
bara av bolaget självt utan även av vissa politiker, tjänstepersoner, intresseorganisationer och många av de närboende. De hade inte resurser eller kunskaper att själva göra en miljöbedömning, men litade på att undersökningarna som Nord Stream genomfört var tillförlitliga.
Både de som betonade riskerna och de som betonade fördelarna med
konstruktionen av naturgasledningen gjorde en institutionell inramning av
Östersjön som ett känsligt och redan nu påverkat hav. Skiljelinjen var sakfrågeinramningen – huruvida Nord Stream skulle försämra tillståndet, inte
påverka det nämnvärt eller kanske till och med skapa fördelar för Östersjöns miljö. Olle i båtklubbens styrelse framhöll det senare:
Dels var det väl rätt oklart hur det skulle påverka miljön. Det är ju rätt djupt
där och sedan var det kanske en fördel då de rensade botten från minor,
gammal ammunition och senapsgas och skit. Så då blev man ju iallafall av
med det. Sen tror inte jag, det är en egen fundering, att det påverkar miljön
särskilt mycket när det väl ligger där. (Olle, Slite båtklubb)

Olle arbetade även som polis, och kom därigenom i kontakt med naturgasprojektet utifrån olika sociala praktiker.
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En annan miljörelaterad aspekt gällde riskerna för läckage när naturgasledningen väl var på plats, och vilka konsekvenser det skulle kunna ha. I
inramningen av Nord Stream som en icke-miljörisk inkluderades att ett
läckage var att betrakta som osannolikt. Om det trots allt skulle hända
skulle det inte innebära en katastrof, något som Konrad från hembygdsföreningen gav uttryck för:
Ja, jag tror väl inte att det här är det värsta. Ja, om det nu skulle gå hål där,
och gasen bubblar upp, det blir väl inget större. Man kan ju skruva till.
(Konrad, hembygdsföreningen)

Citatet ovan illustrerar den roll miljöaspekter ofta intog i inramningar
gjorda av aktörer utan direkt miljörelaterat engagemang, vare sig på privat
eller professionell basis. I inramningarna uttrycktes tillit till Nord Stream
som aktör men de innehöll ofta någon grad av ambivalens över att man inte
visste hur miljön skulle påverkas, framförallt hos privatpersoner och lokalt
näringsliv. Till skillnad från politikers, myndigheters och miljöorganisationers situation ingick den typen av frågor inte som en självklar del i deras
sociala praktiker och de inramade sig som tvungna att lita på experters
utsagor. Svårigheten för allmänheten att ha kunskap om storskaliga och
vaga risker är utmärkande för det som Beck (1998) kallar risksamhället. Hur
aktörer inramar sin egen liksom andras roll och ansvar diskuteras mer i
nästa kapitel, men det är ändå relevant att notera den ambivalens, osäkerhet
och känsla av vaghet som man finner i nedanstående citat:
Man vet ju inte med miljösynpunkten, hur det blir, om det händer någonting, det vet man ju inte, när den ligger nere på botten. Fast det måste ju vara
säkert, men man har ju inte hört så mycket om gas förut, vi har ju aldrig haft
det. (Stefan, dagligvaruhandel)

En liknande ambivalens, baserad på okunskap, kan dock urskiljas även i inramningar gjorda av myndighetspersoner med miljö inom sitt ansvarsområde, som Mattias som citeras nedan. Inramningar är alltså i många fall
svåra att knyta till specifika aktörer – samma slags aktörer kan uttrycka motstridiga inramningar, och inramningarna kan bäras av flera aktörer. Individer
har inte bara en uppsättning sociala praktiker. Det kan därför vara svårt att
veta i vilken roll någon gör inramningen – ur sin yrkes- eller privata roll, som
del av en generation eller klass, eller utifrån andra intressen.
Till skillnad från den före detta kustbevakaren Ture som citerades ovan
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tonade kustbevakaren Mattias ner eventuella risker med naturgasledningen:
Mattias: Sen får jag väl blotta min okunskap om vad som händer om sådan
här gas går ut i vatten. Det är väl naturgas, eller vad är det de kör i den där?
Karin: Ja.
Mattias: Vi kan väl bara gissa oss till att det inte ger någon större miljöpåverkan så, annat än att man vill få stopp på det för att det är ekonomiskt
inte bra, om det läcker.

Trots att Mattias såg ut över hamnen som Nord Stream använt under konstruktionsfasen från sitt kontor, och trots att kustbevakningens båtar periodvis fick byta hemmahamn på grund utskeppningen av rör, vilket innebar att
hans sociala praktiker på många sätt påverkades av lokaliseringen, hade
Mattias inte funderat nämnvärt på vad verksamheten skulle kunna tänkas
innebära. Vare sig på kort sikt i Slite eller på lång sikt för Östersjöns miljö,
och därmed i förlängningen för kustbevakningens arbetsuppgifter, I inramningen särkopplades infrastrukturen, det vill säga själva rören, från dess
innehåll, det vill säga naturgasen, och hela frågan bagatelliserades. Ett
eventuellt läckage inramades som varken troligt eller som miljöfarligt.
Oftast sade dock tjänstepersoner, politiker och representanter för miljöorganisationer att de hade kunskap om vad naturgasledningen kunde ha för
implikationer – oavsett om de var förespråkare eller kritiker, och oavsett om
de agerade i frågan eller inte. Detta kan illustreras med nedanstående citat
från en företrädare för den lokala Naturskyddsföreningen, som, även om
han inte direkt gillade naturgasledningen inte såg några miljörelaterade skäl
för att agera mot densamma:
Det var ju väldigt mycket prat om miljöfrågorna, men vi kom ganska snart
till den slutsatsen att själva rören som sådana, på botten, och nedläggningen
av dem, hade liten påverkan på Östersjöns miljö, så det var ingen stor fråga.
Sen var det ju det här med, ska man bygga fast fossila energikällor? Men då
tänkte vi, även om man inte bygger de här ledningarna, så kommer säkert
Ryssland inte att stoppa sin gasutvinning för det, utan de kommer hitta andra
lösningar. I och för sig var vi ju lite irriterade då, varför de inte byggde ledningarna på land, så att säga, landvägen istället. Det var ett politiskt ställningstagande att den skulle ligga i Östersjön, så de slapp hålla på och trassla med
andra länder, som kunde sätta sig på tvären. (Nils, Naturskyddsföreningen)

Citatet visar hur tätt sammankopplade de tre temana – miljö, energi och säkerhetspolitik – var i vissa inramningar.
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6.1.2. Energi
I citatet från Nils ovan beskrivs en institutionell inramning av naturgas som
en mindre lämplig energikälla ur klimatsynpunkt. Det föranledde dock inte
den lokala representanten för Naturskyddsföreningen att ta ställning mot
Nord Stream då förbrukningen av bränslet antogs fortgå även om Nord
Stream inte blev av.
En handläggare i havsmiljöfrågor på länsstyrelsen som skrev flera av myndighetens remissvar i ärendet betonade också han att naturgasens fossila
karaktär gjorde den till ett mindre lämpligt bränsle. Energikällan låg dock, i
handläggarens egen mening, utanför sakfrågan länsstyrelsen hade att uttala
sig om. Trots det tog han tillfället i akt och inkluderade det i remissvaret:
Men det [att Nord Stream bygger in oss i ett beroende av fossil energi] visste
ju jag när jag skrev, det hör egentligen inte till sakfrågan. Det är inte en
sådan sak som prövas i det här, det handlade helt bara egentligen, om tillstånd för att få lägga ner rören på havsbotten. Vad man sen kör i de här
rören, det hör inte till sakfrågan. Men jag tyckte ändå det var viktigt att
markera. [...] Det är väl min person som sa det, att jag tyckte att det var i en
tid där man diskuterar det här med klimateffekter, och beroende av fossil
energi, omställning till andra energislag, att då ge tillstånd till ett sådant här
stort projekt, där man bygger fast sig i fossila bränslen, tyckte jag var tokigt
och snett. […] [Men] hade det suttit någon annan där jag satt, då kanske det
hade varit ett annat synsätt. De här punkterna som inte hörde till själva
prövningen, det är mycket beroende på person. (William, länsstyrelsen)

Att William påpekar att uttalandet hade kunnat se annorlunda ut om någon
annan handläggare varit ansvarig illustrerar att de institutionella inramningarna är tillräckligt breda och inkonsekventa för att rymma olika åsikter.
Vidare illustrerar citatet hur otydligt ansvarsfrågan kring klimat- och
energifrågor är.
Samma inramning av naturgas som en olämplig energikälla gav också
upphov till andra slags motstånd, liksom till en annan sakfrågeinramning av
lokaliseringen än den Naturskyddsföreningens representant gav uttryck för
– nämligen ett motstånd mot naturgasledningen. En vänsterpartistisk ledamot sade i en debatt i kommunfullmäktige:
Min största invändning i den här frågan, det är att jag misstänker och med
all rätt, att man tänker använda den här gasledningen till att transportera
gas, det vill säga det här är en gigantisk investering till att ytterligare bygga
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fast sig i fossila bränslen i en tid när alla energiinvesteringar bör inriktas på
något annat (Ledamot V, Kommunfullmäktige 2008c)

Bland politiker var det huvudsakligen miljöpartister och vänsterpartister
som fokuserade på naturgas som en olämplig energikälla ur klimathänseende, även om förståelsen delades med politiker från andra partier. Den
är i linje med kommunens metakulturella inramning av att klimatförändringar bör motarbetas. Exempelvis står det i Miljöstrategi för Gotland att
”klimatpåverkan är ett av de tydligaste exemplen på global miljöpåverkan”
(Gotlands kommun 2008a:15), och att ett hållbart samhälle på Gotland till
år 2025 ska uppnås bland annat genom att:
Beroendet av fossila bränslen och kärnkraft fasas ut genom effektivare
energianvändning och övergång till långsiktigt hållbara energikällor och råvaror (Gotlands kommun 2008a:5)

Andra politiker som också de framhöll vikten av en övergång till mer koldioxideffektiva energikällor gjorde ytterligare en annan sakfrågeinramning. I
den förespråkades att naturgasledningen skulle byggas genom att beskriva
naturgas som en energikälla som ger mindre koldioxidutsläpp än andra fossila bränslen. Nord Stream sågs som en övergångslösning på problemet
snarare än en inlåsning i fossila bränslen (jfr t.ex. Nord Stream 2013).
Dessa politiker, från Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna, delade således till stor del Nord Streams egen inramning av naturgasledningens lokalisering till Östersjöns botten som ett måste för att möta
Europas energibehov och för att upprätthålla en långsiktig energisäkerhet,
tillväxt och konkurrenskraft. Exempelvis menade Nord Streams VD att:
We have built something that could well reach beyond many of our own
lifespans, and we have made a contribution toward Europe’s long-term
energy security. The demand for gas in Europe will clearly continue to grow.
If Europe wishes to compete globally, it will not succeed without gas and, in
particular, not without gas from Russia. Nord Stream is Russia’s promise,
welded in steel, to deliver the most important transition fuel for today, tomorrow, and years to come. These pipelines represent a means for the EU to
create a competitive and sustainable energy mix. (Matthias Warnig, VD
Nord Stream, Nord Stream 2013:5)

Även i de utskick Nord Stream distribuerade i Slite bestod inramningen av
naturgasledningen i huvudsak av ett fokus på energiförsörjning och minskade koldioxidutsläpp:
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Ledningarna kommer när de är färdiga att utgöra en viktig del av Europas
energiförsörjning. […] Naturgas har också stora miljöfördelar jämfört med
andra fossila bränslen, t.ex. ger naturgas bara hälften så stora koldioxidutsläpp vid förbränning som kol. (Nord Stream uå)

Naturgas framställdes genom jämförelsen med andra (fossila) energislag
som ett bra klimatval – ett ”miljövänligt fossilt bränsle” (Nord Stream
2008a). Till skillnad från förnyelsebara alternativ skildrades naturgas även
som en pålitlig energikälla som man snabbt skulle kunna få tillgång till och
som skulle ge tillräckligt med energi för att tillgodose behovet. I Nord
Streams och många boende och företagares inramning var alternativet till
naturgas utökad användning av brunkol eller kärnkraft – inte förnyelsebara
källor som i motståndarnas argumentation. Bland de som såg naturgas som
ett bättre alternativ återfanns exempelvis Konrad från hembygdsföreningen:
Och fick jag välja mellan kärnkraft och gas, då tror jag att jag väljer gasen i så
fall. Den är mer miljövänlig. (Konrad, hembygdsföreningen)

Citatet visar även att miljömedvetenhet och ansvar för globala problem
inkorporerats i allmänhetens beskrivningar av energi (Macnaghten & Urry
1998, Swyngedouw 2011).
Ambivalensen som diskuterades ovan återkom även i inramningarna av
naturgas som energikälla. Många av de intervjuade, återigen främst de som
inte ser sig som experter på området eller som nödgade att ha kunskap i
ämnet, sade att de inte visste så mycket om naturgas. Inramningen kan delvis förklaras med att det är en relativt ovanlig energikälla i en svensk kontext, trots att det är vanligt förekommande i många andra delar av världen. I
brist på egna erfarenheter valde då många företagare, fast-/fritidsboende
och tjänstepersoner att lita på att naturgas är bra – för det ”måste ju tydligen
vara rätt säkert” (Stefan, dagligvaruhandel).

6.1.3. Säkerhetspolitik
Den platsöverskridande dimension som var vanligast förekommande bland
dem som bodde i området och när ”allmänhetens” åsikter om projektet
kom på tal, var Nord Streams koppling till Ryssland. I en typ av inramning
karaktäriserades företaget som ryskt, och förknippades med en politisk
maktkamp i Östersjöregionen där Ryssland betraktades som ”de andra”.
Skepsisen förklarades genom paralleller till historiska och nutida erfarenheter av Ryssland:
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Karin: Kommer du ihåg vad du tänkte när du hörde det [om planerna för en
gasledning, för första gången]?
Vera: Jaha, ja Ryssland och så nära inpå, det var lite, det är man ju uppväxt
med. Jag menar, jag är född 44, och då var kriget slut, och alla rädda för
ryssen. Det fick man nästan höra som barn. Inte för att mina föräldrar
skrämde mig, men jag hade en lekkamrat, vars mamma skrämde barnen
med ryssen då. Så det förstod man ju, att det var något hemskt. Det sitter väl
i kroppen på något sätt. Man har ju läst det också, de är inte så snälla alla
gånger. Sen det här med gasledningen, man har ju läst att de stänger av
gasen till andra länder, och såhär. Då tänker man, ska vi då kanske ha gas
därifrån, vad händer då, om de börjar stänga av den? De gör som de vill när
det passar dem. Så fattade man att de skulle bekosta hamnen då. Det vet
man inte, med framtiden. Men de säger att det är ingenting, bara man är
färdiga nu så ska man överlåta det till Gotland då. Men det är de som bekostar hela utbyggnaden.

Den institutionella inramningen av Ryssland som ett hot föranledde en
kritisk sakfrågeinramning av lokaliseringen av ledningen. Vera beskriver i
citatet ovan det som många gotlänningar, speciellt ur den äldre generationen, på olika sätt har upplevt: en känsla av ett ryskt hot, som varit mer
eller mindre konkret, och riktad antingen mot den egna livsvärlden eller
mot andra länder. Vissa, som Vera ovan eller Inger nedan, hade blivit varnade för ”ryssen” under uppväxten:
Nej, det är ingenting man snackar om. Men visst har vi respekt för ryssarna.
Herregud, vi vet hur det gick för finnarna, och på det hela taget, om det är
någon som har respekt [för Ryssland], så är det väl baltstaterna och finnarna. (Inger, fastboende Boge/Othem)

Några intervjupersoner berättade om de flyktingar som kom från de baltiska staterna i samband med andra världskriget och som de på olika sätt
kommit i kontakt med. ”Ryssen” som en risk är en del av de sociala praktikerna och detta påverkade inramningen av Nord Streams lokalisering till
Slite. Mer specifikt handlade det om en oro för en ökad rysk makt i Östersjöregionen, rysk dominans av energimarknaden och en exkludering av de östeuropeiska länderna till följd av Nord Stream. Det kan illustreras med citatet
nedan, taget från ett av de yttranden från allmänheten som skickades till tekniska förvaltningen i samband med att beslutet om den eventuella uthyrningen av Slite hamn diskuterades av ansvariga tjänstepersoner och politiker:
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Jag förståtr [sic] inte riktigt varför denna entusiasm för att hjälpa ryssarna
att distribuera gas till tyskarna. Om de vill sälja dit får de lösa alla transporter själva tycker jag. Varför då? Jo ledningen skall överhuvudtaget inte byggas. Ryssland är inte pålitligt och det finns inget skäl varför Gotlands kommun skall hjälpa denna diktatur i sina maktsyften. Behöver de transporter
kan de, dvs Ryssland och Tyskland ordna det på annat sätt. (Yttrande privatperson 1)

I citatet kopplas sakfrågan samman med en institutionell förståelse av Ryssland som opålitligt. Samma slags säkerhetspolitiska inramning, om än mer
nedtonad, gjordes även av en grupp politiker, företrädelsevis från Moderaterna och Folkpartiet.67 Lars, en moderat lokalpolitiker, understryker i
citatet nedan en politisk dimension av projektet:
När han [Putin] börjar prata om att, den där gasledningen och sådant, då
tänkte jag, det här är inte bara ekonomiskt, det finns ett politiskt syfte också.
[…] Det var ju många med mig som sa, det är inte bra att man, till ett land
som man inte vet var det är på väg, det kan sluta väl, det kan sluta olyckligt,
att man ger dem kontrollen över en så viktig grej som energin, alltså. (Lars,
politiker M)

Lars ansåg att Nord Stream-projektet, inklusive uthyrningen av Slite hamn,
borde ha stoppats då han betraktade Ryssland som opålitligt. I en besläktad
inramning betonas att kommunala hamnar inte bör upplåtas till utländska
aktörer, oavsett nationstillhörighet. Det är då alltså inte det ryska majoritetsinnehavet i Nord Stream per se som är ett problem. Det kan illustreras
av moderata politikern Fredrika:
Dels fanns det också säkerhetspolitiska frågetecken kring att vi som kommun upplåter en hamn i flera år till ett utländskt bolag och jag hade inte
brytt mig om det var ryskt eller tyskt eller vad som helst. Jag tycker att vi
måste ju ha våra hamnar för oss själva, vi måste ju bestämma själva vilka
som får anlöpa hamnarna, och inte fråga ett bolag. Det är ju trots allt en
kommunal hamn. (Fredrika, politiker M)

Projektet och hamnuthyrningen gjordes dock till ett säkerhetspolitiskt
problem genom att olämpligheten med att upplåta ”våra” hamnar till utländska företag.
—
67

Folkpartiet bytte 2015 namn till Liberalerna (Liberalerna 2017), men då detta
inträffade efter insamlandet av det empiriska materialet används ”Folkpartiet” i studien.
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I andra änden av spektrumet återfinns Nord Streams egen inramning där
konstruktionen av naturgasledningen avpolitiserades (jfr Lidskog 1994). I
officiella dokument liksom i intervjuer med representanter på olika nivåer betonades återkommande de internationella ägarformerna liksom den internationella sammansättningen av personal och underleverantörer samt att huvudkontoret låg i Schweiz.
En framträdande del av Nord Streams inramning var att projektet,
genom att knyta samman energimarknaderna i Ryssland och Europa, skapade ett ömsesidigt beroende – det vill säga att Europa var beroende av
naturgasen men Ryssland av betalningen – snarare än konflikter (Matthias
Warnig, Nord Stream 2013). Den inramningen anammades av vissa lokalpolitiker:
I Bryssel resonerar man mycket att den här gasledningen är ett fredsprojekt,
för att bygga ihop länderna, på samma sätt som kol- och stålunionen en
gång gjorde. Och det är klart att det går rätt lätt att tänka i de termerna att
det är ett fredsprojekt. Jag hade gärna sett att det var mer inriktat på förnyelsebar energi, men jag förstår att det finns det här som en övergångslösning som man kan se det så. (Ledamot, C, Kommunfullmäktige 2008c)

På så vis tonades det ryska inslaget ned, och den säkerhetspolitiska kritiken
vändes till sin motsats – ett fredsprojekt. I citatet ovan framhävs också övergången till fossila bränslen som önskvärd, samtidigt som Nord Streams fossila karaktär ursäktas. Kombinationen där säkerhetspolitiska risker inte var
relevanta samtidigt som miljöfördelarna övervägde gjordes också av Karla,
som arbetade med kommunikation på Nord Stream. Hon beskrev den
tuffaste utmaningen i sitt jobb på följande sätt:
[A]tt sätta fokus på att det här är en gasledning, infrastruktur för energi. Det
är inget militärt, det är ett, till stora delar privat finansierat projekt, det är
inga skattepengar. Det är ett bolag som på olika sätt, som liksom bidrar till
att diversifiera energitillförseln till EU. Förhoppningsvis ersätter naturgasen
lite kol och olja någonstans, och det blir en miljövinst också.” (Karla, Nord
Stream)

Liknande inramningar gjordes av lokala politiker, tjänstepersoner, myndighetsföreträdare samt fastboende och lokal näringsliv som på dessa grunder
välkomnade lokaliseringen av Nord Stream till Slite hamn. Exempelvis
betonar Rolf att det inte bara är ryssar som arbetar på Nord Stream:
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Det var ju inte bara ryssar utan också tyskar och danskar är väl inblandade i
det där tror jag också. Till och med fransmän är väl inblandade. Så det är ju
inte bara Putin som har sitt där då, han bestämmer ganska lite. (Rolf,
fastboende Slite)

Samtidigt var det många som beskrev hur Ryssland på ett oroande sätt
upprustade – men det särkopplades från Nord Stream. Rolf fortsatte:
Men jag tror nog inte att ryssarna kommer den vägen [via Nord Stream]. De
kan nog skjuta bort Gotland ändå, utan att komma hit. Vi har ju inget försvar [ändå], så de kunde ju simma över och ta oss. Så det är nog inga problem. (Rolf, fastboende Slite)

Rolf överbryggade därmed inramningen av Nord Stream som ”säkert” ur ett
säkerhetspolitiskt perspektiv (även om inte Ryssland betraktades som så)
med en resignerad kritik av att det svenska försvaret monterats ned.

6.1.4. Risker och möjligheter med Nord Stream
Ur ett platsöversridande perspektiv framträdde alltså både inramningar som
betonade risker för miljön, hade invändningar mot naturgas som energislag
eller hyste oro för ledningens säkerhetspolitiska implikationer och inramningar där hänsynen till miljön, energislaget och/eller de säkerhetspolitiska
implikationerna ansågs tala för projektet.
För vissa aktörer var det huvudsakligen ett av de tre temana, miljö,
säkerhetspolitik och energi, som dominerade, medan andra aktörer vägde
dem mot varandra. Exempelvis menade miljöpartisten Klas att det varit för
mycket fokus på gasledningsprojektets säkerhetspolitiska dimensioner. Klas
fokuserade istället på miljö och energi:
När diskussionen var väl igång, så blandades det hejvilt både miljöaspekterna och [säkerhetspolitik]. Framför allt blev det sen, i mitt tycke lite väl
dominant, frågan kring rysk närvaro strax utanför Gotlands kust. (Klas,
politiker MP)

Inramningarna var sålunda inte enkla uppdelningar mellan förespråkare
och motståndare – det fanns flera olika inramningar för liksom mot. Inom
samma aktörsgrupp gjordes också olika inramningar. Det fanns till och med
inom ett och samma partier politiker som inramade Nord Stream som en
säkerhetspolitisk risk medan andra såg det som en möjlighet att bevara
freden.
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Dessutom förekom olika former och grader av ambivalens, det vill säga
att inramningarna inte alltid kunde betecknas som antingen ”för” eller
”emot”. Ambivalensen kunde gälla alla de tre temana. Osäkerhet kring hur
pass troligt det var att olika risker skulle bli verklighet kan kopplas till en
känsla av att det rörde sig om vaga risker. Den känslan var vanligast bland
fastboende och lokalt näringsliv – det vill säga de som inte ”behövde” ha
kunskap på grund av sitt uppdrag. Vagheten kan knytas till projektets storskaliga natur, både vad gäller ägarstruktur och naturgasledningens sträckning, samt till att naturgas var relativt ovanligt i Sverige. Nedanstående citat
från Bertil från Sveriges fiskares riksförbund kan illustrera ambivalens
mellan risker och fördelar:
Just det här liksom, om det går hål på det här röret, vad händer då? Det har
vi ju inget svar på egentligen. Man kan ju stänga av här, men hur, och var?
Visst kan du vrida till kran där, men om det händer något mitt på? Ja, de har
säkert bra lösningar på det också, säger de. Det där får man aldrig reda på
förrän det händer. Det är ungefär som kärnkraft. Men gasen i sig själv är ju
ganska bra naturprodukt, så att säga. I så fall kan man ju tycka att Sverige
har varit lite flata, varför gjorde de inte en avstickare med den här ledningen
till Sverige då, så man kan nyttja den? […] Det har varit mycket debatterat
här med, ja, hur stort inflytande ryssarna får, i händelse av att det skulle bli
något krig. Det är klart, skulle det bli krig så bevakar ryssarna sin gasledning.
Men man får väl tro att det är så pass civiliserat att det inte ska behöva bli
krig.[…] Däremot tycker jag tyskarna skulle känna sig lite mer såhär. Jag
menar, de är ju mer i händerna på ryssarna än vad vi är, aja baja om ni inte
gör som vi vill. Så står de utan sin energi där. ]…] Samtidigt är ju ryssarna
beroende av att de får in pengar. […] De kan ju inte förstöra hela Östersjön.
Vi har ju inte sett resultatet här än. Jag har ju liksom lite svårt och tro att det
kan hända så hemskt mycket, men jaja, man kan ha fel. […] Det här är ju
inte första gasledningen som är byggd. Det finns ju ganska många gasledningar här runtom i världen. De har väl någon erfarenhet. (Bertil, Sveriges
fiskares riksförbund Gotland)

Nord Stream identifierades starkt med Ryssland och ryska intressen, vilket
tycktes tillräckligt oroande för att vara värt att nämnas, även om risken inte
uppfattades som tillräckligt konkret för att leda till en negativ inställning till
naturgasledningen. Att inte veta säkert vad som skulle hända om naturgasledningen sprang läck, om naturgas var ett bra energialternativ eller om
tekniken gick att lita på gjorde att de med en ambivalent inramning inte
fann att riskerna var ett tillräckligt starkt skäl för att ställa sig kritisk till
projektet. Känslan av vaghet har att göra med det som allmänt uppfattas
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som problematiken med miljöproblem i risksamhället, att de eskalerar gradvis och är svåra att uppfatta (Beck 1998).

6.2. Vindkraft – miljö, energi och klimat
Vind är inte som naturgas geografiskt begränsad till specifika områden med
fyndigheter, även om vindförhållandena skiljer sig mellan olika platser.
Framförallt gör den allmänna förekomsten att vind kan betecknas som en
av de ”inhemska förnybara energikällorna” (Energimyndigheten 2015:6).
Vinden i sig känner inga gränser, men en nation kan inte heller påverka en
annan nations användning av vinden, vilket gör vindkraften säkerhetspolitiskt mindre omdiskuterad på ett generellt plan. Så också i det här specifika fallet, där dessutom vindkraftsbolaget som gjorde projekteringen var
småskaligt och inte hade några internationella kopplingar.
Till skillnad från inramningarna av Nord Stream var säkerhetspolitik
därför inte en framträdande del av inramningarna av Vindpark Boge. Miljö
och energi var dock framträdande aspekter i både förespråkares och kritikers inramningar. Platsrelaterade miljöaspekter, vilka diskuterades i föregående kapitel, ställdes ofta mot platsöverskridande, såsom klimat, när
vindkraftens för- och nackdelar diskuterades. Samspelet mellan dessa kommer att behandlas längre fram i kapitlet, men till att börja med analyseras
det som här kallas platsöverskridande aspekter för sig.

6.2.1. Energi och klimat
En av de mest framträdande inramningarna av lokaliseringen av Vindpark
Boge knyter sakfrågan starkt till institutionella och metakulturella inramningar av behovet av minskad klimatpåverkan. Bolaget själva gör den inramningen, men även politiker och fastboende välkomnade lokaliseringen
av vindkraftverk till Boge genom att knyta den till klimatfrågan.
I kommunens visions- och policydokument görs en klimat- och energidominerad institutionell inramning av vindkraft, som, i den mån kommunens företrädare uttalar sig, återspeglas i hur de förhåller sig till sakfrågan.
Vindkraft ses i generella termer som en del av en energiomställning från
fossilberoende till förnybart bränsle och som en chans att hejda klimatförändringarna. Att satsa på vindkraft är sålunda ett sätt att inkludera Gotland i den
målsättning om ”hållbar utveckling” som finns i Sverige, inom EU och på
internationella arenor såsom FN (se kapitel 1 och 2). Visionen är att:
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[Å]r 2025 ha en lokal energiförsörjning som är klimatneutral och bygger på
en hög andel av lokalt producerad förnyelsebar energi. […] Möjligheterna
ligger i att utnyttja potentialen för bioenergi, vindkraft och solenergi. (Gotlands kommun 2008b:11)

Vindkraft definieras som ett steg mot en klimatneutral energiförsörjning,
och Vindpark Boge låg därför i linje med kommunens mål på klimat- och
energiområdet. Den beskrivning som såväl politiker som andra (såsom vindkraftsprojektörer) gav var att majoriteten av de folkvalda från alla politiska
partier på Gotland, med undantag för Folkpartiet, var positiv till vindkraft.
Lokaliseringen av Vindpark Boge var inte på samma sätt som Nord
Stream en fråga för lokalpolitiken, så citaten ovan handlar om vindkraft
generellt på Gotland och inte specifikt om Vindpark Boge. Den positiva
institutionella inramningen återspeglades dock också i kommunens inställning i det specifika fallet. År 2012 tillstyrkte exempelvis Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN 2012) bolagets ansökan om att uppföra Vindpark
Boge. Som grund angavs att vindkraftverken avsågs placeras inom ett område
som utpekats som lämpligt för vindkraft i den kommunala översiktsplanen,
områdets status som riksintresse för vindbruk samt att dess påverkan på
natur och människor inte skulle bli alltför stor. Sakfrågan, lokaliseringen av
vindkraftverk till Boge, bands således samman med den institutionella förståelsen av energi, och sågs som en möjlighet att nå målen om en hållbar
energiförsörjning.
Vindkraftsprospektörer, både Boge Vindbruk och andra, tog fasta på att
vindkraft förordas av nationella, och i Gotlands fall, lokala, makthavare (se
även kapitel 4). Som Torsten på Vattenfall uttryckte det: ”vi vill ha förnybar
energi, och det har staten sagt”. Vindkraftens klimatnytta, i linje med politiska mål om hållbarhet, var således framträdande i prospektörernas inramning av lokaliseringen. När Boge Vindbruk presenterade bakgrunden till
projektet i sin miljökonsekvensbeskrivning (Boge Vindbruk 2012a) var det
med utgångspunkt i beslut på EU- och nationell nivå att öka andelen förnyelsebar energi, i de ambitiösa gotländska målsättningarna med stor andel
vindkraft, samt i att området utpekats som lämpligt för vindkraft. I den
ursprungliga ansökan skrev bolaget under rubriken ”Nyttobedömning”, att:
Elkraftproduktion genom vindkraft ger stora fördelar från allmän synpunkt.
Vindkraft är en energiform med mycket låga emissioner. Riksdagen har en
tydligt uttalad målsättning att förnybara energikällor, såsom exempelvis
vindkraft, ska främjas. Fördelarna från allmän synpunkt är därmed stora.
(Boge Vindbruk 2012:5)
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Den övergripande miljönyttan, både lokalt och globalt, ansågs större om
vindkraftverken förverkligades än om de inte gjorde det. I bolagets MKB
står under rubriken ”Nollalternativ”:
I nollalternativet sker ingen utbyggnad och därmed ingen lokal påverkan.
Den el som skulle ha ersatts genom vindkraftparken antas i nollalternativet
utgöras av så kallad ”marginalel”, dvs. importerad och framställd huvudsakligen genom förbränning av kol. Ett sådant alternativ innebär därför miljöeffekter till följd av utsläpp till luft av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider
och stoft. Koldioxid bidrar till global uppvärmning, svaveldioxid och kväveoxider orsakar regional försurning och övergödning och stoft orsakar problem för människors hälsa. Klimatförändringar utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. (Boge Vindbruk 2012a: 41)

Vindkraft jämfördes här med andra energislag som ansågs utgöra ett större
hot mot såväl klimatförändring som den biologiska mångfalden. Även fastboende jämförde vindkraften som energislag med andra energiformer, där
alternativen presenterades som mindre önskvärda. Fastboende Sten jämförde
exempelvis vindkraft med kärnkraft, och såg det förstnämnda som ett bättre
alternativ inte bara ur energiperspektiv utan även ur miljösynpunkt:
Men jag säger i alla fall, vindkraftverk är det bästa. Se i Japan. Vi har Oskarshamn, vad händer då här, med rätt vind? Vi ser hur det var, vad heter det, på
andra sidan, Tjernobyl. […] Det är ju ingen som blir skadad [av vindkraft].
Det är det område, den där betongklumpen, som är lika stor som det här
rummet, som inte växer någonting på. (Sten, fastboende Boge/Othem)

Utmärkande för de fastboende var att de kopplade behovet av ren energi till
platsrelaterade metakulturella uppfattningar av platsen som land – platsen
var till för att brukas. Av de intervjuade som på olika sätt var engagerade i
den lokala kalkstensindustrin var det här en dominerande inramning. Deras
sysselsättning innebar att de var medvetna om behovet av energitillförsel,
men också att de menade att energibehovet var konstant eller ökande. Det
vill säga en modernistisk syn på energi. Sten fortsatte:
De måste ju forska mer, så man kan få ström [som är ren]. Det ska ju inte stå
still. (Sten, fastboende Boge/Othem)

Sten hade jobbat hela sitt arbetsliv på cementfabriken. Han menade att
något måste vi ha, för att få den energi som behövs. Då framstod vindkraft
som det bästa. Kärnkraft är för riskfullt, och kol ”skitar ner”.
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Inger var en av de markägare som skulle få ett vindkraftverk på sin mark.
Hon, menade att det framförallt var att lokaliseringen skulle bidra till en
renare energiproduktion som gjorde henne positivt inställd:
Karin: Kommer du ihåg vad du tänkte första gången som du fick höra talas
om de här planerna?
Inger: Äntligen, tycker jag ju såklart. Inte för vinsten i sig, men ändå så
tycker jag det är vettigt. Eftersom jag tycker att Sverige ligger väldigt långt
efter, vad det gäller solenergi, vind, och på hela taget, med tanke på Tyskland, hur de satsar, och hur segt det har varit i Sverige.
Karin: Så det är mest för den rena energin?
Inger: Jo, absolut. Det är ju ingen hemlighet om hur man tar till sig hur
tillståndet är i världen, på hela taget nu.

Inramningen som Inger ger uttryck för betonade att vindkraftverk var en
del av det pris man får vara beredd att betala för att få lokalt producerad ren
energi och därmed slippa kärnkraft och kolkraft. Detta var därmed inte bara
en fråga om energiförsörjning eller energi kontra naturlandskap utan även
om lokal respektive regional energi och energiberoende.

6.2.2. Vindkraft ineffektivt
I andra änden av spektrumet fanns en institutionell inramning som ifrågasatte vindkraftens effektivitet och som därför motsatte sig en etablering i
Boge. Kritiken grundades bland annat på att vindkraftverk inte ger energi när
det inte blåser. De som gjorde sådana inramningar menade därmed att landskapsbilden skulle bli förstörd utan att samhället fick någonting tillbaka:
Det stora problemet när man pratar vindkraft, så talar man alltid om energin.
Alltså, man kan värma upp si och såhär många villor. Det är ju inte det egentligen som är det viktiga. Utan vad får man ut för effekter av det som är installlerat? Då har vi ju en väldig dålig effekt på vindkraften. […] Sen har man då det
här, man för ut att det här är en ren och fin energi, vinden kostar ju ingenting.
Egentligen kostar vindkraften jävligt mycket alltså, även om själva energikällan
är gratis. Då är man tillbaka till det här, vad får man ut för effekt, alltså? […]
Man brukar jämföra, om man säger, vindkraften, de hade vindkvarnarna förr.
Men herregud, det var ju det som stod till buds då. Varför slutade man med dem
för? Jo, det var för att man inte kunde få en kontinuerlig drivkraft (Sven, Värna
det Gotländska kulturlandskapet)
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Samtidigt var de flesta intervjupersoner måna om att understryka att kol
eller olja inte var ett hållbart bränsle. Förnyelsebar energi framställdes i
denna inramning som något bra, men andra källor än vindkraft var att föredra. Som Greta uttryckte det:
Vindkraften är ju inte lönsam. Den kostar ju mer än vad man får ut av den,
än så länge. Alltså egentligen så tycker jag det är en dum investering, därför
att man borde satsa på havet och solen istället, och alternativa energikällor,
istället för vinden. Därför att det som, i Tyskland, där man satsat mycket på
vindkraften, men där räcker det inte till. Utan där måste man börja dra
igång sina kolkraftverk istället. Det är ju ingen bra kompromiss. (Greta,
inflyttad Boge/Othem)

Vindkraft inramades som bättre än fossila bränslen som kolkraft, men samtidigt inte som den ultimata energikällan. Även Claes som äger ett fritidshus
i Boge illustrerar detta:
Jag har ju förstått att det finns en väldig kraft i det här med att, rent allmänt,
att etablera vindkraftverk, att det är bra för naturen, och man undgår det här
med, till skillnad mot kolkraft är det bättre, än att utvinna det. Det finns ju
beslut på att man ska ha det här. Men jag tycker, så långt ja, men det gäller
att ha en annan syn på det också. Till exempel, finns det bra alternativ? Och
det menar jag att det finns. Det kommer mer och mer solenergi. (Claes,
fritidsboende Boge/Othem)

Att vara för energikällor som leder till lägre koldioxidutsläpp var alltså den
dominerande metakulturella inramningen hos både förespråkare om motståndare.

6.2.3. Miljö och vindkraft
Vindkraft och klimat kombinerades ofta i såväl de inramningar som var
kritiska som de som var positiva till etableringen av Vindpark Boge.
Samtidigt gjordes även överbryggningar till andra miljöfrågor, som förekomsten av örn. I inramningen av vindkraftslokaliseringen som olämplig i
Boge framhölls att påverkan på örnarna i området skulle få konsekvenser
som sträckte sig längre än den lokala miljön (det vill säga påverkan på det
specifika havsörnspar som häckade i området, men även naturvärdena i de
intilliggande Natura 2000-områdena) vilket diskuterades i föregående kapitel. Det handlade således snarare om att värna havsörnar generellt, än bara
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det specifika paret. Individ och population bör, enligt Eva på länsstyrelsen,
ses som samma sak:
Det är lite förenklat. Det är inte så att man [bara] ser på individer. […] Just
när de gäller de stora rovfåglarna så är det nästan samma sak att säga att
individer, vuxna individer av de här örnarna, det är de som bär populationen […] (Eva, länsstyrelsen)

På likartat vis menade företrädaren för Gotlands ornitologiska förening att
valet inte stod mellan att ”rädda världen undan klimatförändringar” å ena
sidan och att rädda några örnar å andra sidan. Även örnparets framtida
existens hade, som Johan såg det, mer långtgående och storskaliga konsekvenser. Det gällde inte bara örnar utan ornitologföreningen menade att
samtidigt som den generella ökan av vindkraft påverkar fåglar på den
aktuella platsen, där kollisioner eller förstörda revir är de vanligaste riskerna, blir också fågellivet stört på ett globalt plan. Även om de omvägar flyttfåglar tvingas ta vid varje verk eller park inte är så stora så blir den sammanlagda sträckan från sommar- till vinterplats avsevärt längre än utan hinder.
Det finns tre saker man brukar prata om [som hot mot fåglar med vindkraft]
och då är det kollisioner som är det vanligaste och sen är det ju habitatförlusterna och barriäreffekter i landskapet, man fragmenterar ytterligare.
[…] Om du tvingar en fågel att ta en omväg även om man tycker att det bara
är en kilometer eller två, det gör ingenting. Men flera sådana faktorer gör att
man faktiskt kan få en mätbar påverkan på populationen. En vindkraftspark
på vägen från Arktis till Västeuropa kanske inte påverkar så mycket men om
vi fortsätter att bygga utan att tänka efter på sådana här saker så kanske
plötsligt de här arktiska gässen och änderna måste passera 25 vindkraftsparker i Sverige och Danmark och Tyskland på väg ner och då plötsligt
kanske man får en effekt och det kanske inte ens går att mäta eller upptäcka
eller så. (Johan, Gotlands ornitologiska förening)

I den platsöverskridande inramningen lyfts således, utöver de mer platsrelaterade miljöriskerna som diskuterades i förra kapitlet, en global miljörisk gällande fåglars habitat och andra naturvärden (såsom den begränsade
förekomsten av alvarmark globalt sett).

6.2.4. Risker och möjligheter med vindkraft
Den ambivalens mellan fördelar och nackdelar som noterades i de platsöverskridande inramningarna av lokaliseringen av Nord Stream ovan var
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inte lika framträdande i vindkraftsfallet. Det fanns en tydligare skiljelinje
mellan kritiska och positiva inramningar. Det kan delvis bero på att den
säkerhetspolitiska aspekten saknades och delvis på att aktörerna hade mer
erfarenhet av vindkraft än av naturgas. Den ambivalens som ändå fanns
visade sig emellertid i att vindkraften, tack vare sin förnyelsebara karaktär,
av de flesta ansågs vara en bättre energikälla än många andra – om än inte
den bästa. Ambivalens uttrycktes även mellan önskan om ett fossilfritt
energisystem å ena sidan och miljörelaterade risker med vindkraft, såsom
påverkan på utrotningshotade djur- eller växtarter, å andra sidan. Det gjorde att privatpersoner för vilka miljömedvetenhet var en viktig komponent i
de sociala praktikerna ibland gjorde en ambivalent inramning. Detsamma
gällde miljöinriktade intresseorganisationers hållning i frågan, till exempel
Naturskyddsföreningens. I citatet nedan framhävs exempelvis hur småskalig energiproduktion är bättre än storskalig:
Men det är ju intressant det här med storskalig energiproduktion, kontra
småskalig, spridd produktion. Om man tänker kärnkraftverk kontra vindkraftverk, liksom, det är två helt olika filosofier, och som innebär väldigt
olika saker. Där tror jag, från vår sida i alla fall, så ser vi visionen, att ha väldigt många små anläggningar. Det är nog framtidens melodi. Då kommer
man ifrån väldigt mycket av de här stora projekten då. Då blir det många
små istället. Det är inte säkert det blir bättre i och för sig, men på något vis är
det en helt annan filosofi bakom, där. Man pratar om att vartenda hus ska ha
elpaneler på taket, och mata ut ström på nätet när solen skiner. Det verkar ju
inte så dumt. Det blir ju mycket mindre sårbart också. Det ser vi ju på vindkraftverken, om något går sönder är det inte hela världen, för alla de andra
står kvar och snurrar. Men om ett kärnkraftverk, då är det väldigt mycket
som stoppar på en gång. (Nils, Naturskyddsföreningen)

Samtidigt som Nils från Naturskyddsföreningen i citatet ovan framhåller
vindkraftens fördelar, dess småskalighet och att detta ger energisäkerhet,
var han generellt kritisk till fler vindkraftverk på Gotland. Dels ansåg Nils
att Gotland redan hade dragit sitt strå till stacken genom att vara ett av de
vindkraftstätaste områdena i Sverige, vilket sätter Gotland i relation till
andra platser och förflyttar ansvaret bort från regionen. Dels ansåg han att
vindkraft innebar stora risker för örnpopulationen på Gotland, och att det
vägde tyngre än fördelarna med att etablera fler vindkraftverk. Därigenom
betonades både Naturskyddsföreningens institutionella inramning av förnyelsebara energikällor som något eftersträvansvärt, samtidigt som föreningens arbete för att värna djur och natur (Naturskyddsföreningen 2017)
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förstärktes. För att använda Brunssons (2006) ordval manifesterades ”det
politiska” i att vara förespråkare för vindkraft som energikälla, medan
”handlingen” blev att motsätta sig lokaliseringen av de specifika vindkraftverk det var fråga om. Dessa båda kunde sedan särkopplas från varandra,
och paradoxen upphävas eller osynliggöras.

6.3. Platsöverskridande aspekter: Diskussion
I föregående kapitel hävdade jag att de som välkomnade lokaliseringen
gjorde det för att de såg energiinfrastrukturerna som en naturlig utveckling
av platsen och som passande i relation till de sociala praktiker som föregick
där. Efter att ha analyserat de platsöverskridande aspekterna i det här kapitlet kan samma argumentationslinje appliceras, det vill säga att förespråkarna såg energiprojekten som en naturlig utveckling på ett globalt plan och
att infrastrukturerna därför borde lokaliseras till Slite respektive Boge/Othem.
Vindkraft inramades, utifrån sin förnyelsebara karaktär, som ett naturligt steg
mot en fossilfri energianvändning, och det specifika projektet som ett steg
mot att uppnå det. Trots att naturgas är ett fossilt bränsle gjordes en liknande
inramning beroende på dess relativt låga koldioxidemission. Dessutom betraktades naturgas som en övergångslösning. Naturgasledningen inramades
därmed som ett nödvändigt steg för att trygga energisäkerheten.
När projekt framställs som en del av en modern, global utveckling och
understöds av viktiga politiska organ ses de lätt som ”naturliga” (jfr Boholm
& Löfstedt 2004:xiv). Av motståndarna till projekten inramas de däremot
som ”onaturliga”, även ur ett globalt perspektiv. Naturgas sågs som en
otidsenlig energikälla och som en säkerhetsrisk medan vindkraft sågs som
ineffektiv – ekonomiskt och energimässigt. Både förespråkarnas och kritikernas sakfrågeinramningar låg dock i linje med den metakulturella inramningen att ett energisystem med mindre koldioxidutsläpp är eftersträvansvärt, även om de såg olika vägar för att nå dit (figur 6.1.).
Att mänskligheten idag måste ta miljöhot på allvar framträder tydligt i
inramningarna av de bägge energiprojekten, uttryckt som miljö- och energiaspekter av lokaliseringarna. Globala miljöproblem binds till en plats när
personer inkluderar dem i sin inramning av lokaliseringen av nya energiinfrastrukturer. Enligt Swyngedouw (2011:262) råder i princip konsensus
om behovet av ökad miljömässig hållbarhet och av att reducera eller stabilisera koldioxidnivån i atmosfären. Både förespråkare och kritiker till lokaliseringarna var därför ”tvungna” att inkludera miljö och klimat i sina inramningar, men argumenten ledde dem till diametralt motsatta uppfattningar.
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I vindkraftsfallet innebar det å ena sidan en inramning av Vindpark Boge
som ett sätt att uppnå målet minskad klimatpåverkan. Å andra sidan betonades vikten av att koldioxidsnåla energikällor utvecklas, men inramningen
innehöll ett ifrågasättande av huruvida vindkraft i sin nuvarande tekniska
utveckling är effektiv. Därför inramades den planerade vindkraftsparken i
Boge som olämplig. Motståndarna till lokaliseringen ”måste bevisa” sin miljövänlighet genom att bedyra att de var för förnyelsebar energi och inte ”kärnkraftskramare” som en intervjuperson uttryckte det. Det visar hur stark den
metakulturella inramningen av hållbarhet och klimatförändringar var.
I naturgasledningsfallet var det tvärtemot förespråkarna som var tvungna bedyra sin miljövänliga hållning, vilket de gjorde genom att framställa
naturgasen som en miljö- och klimatsmart energikälla samt genom att argumentera för att konstruktionsarbetet gagnade havsmiljön eftersom undersökningar utförts.
Det fanns alltså en stor samstämmighet om att koldioxidsnåla energikällor var att föredra och att förnyelsebara källor var målet. I det empiriska
materialet utspelade sig motsättningen vad gällde platsöverskridande effekter på miljön alltså på sakfrågenivå – huruvida lokaliseringen borde realiseras eller inte – medan det rådde konsensus om att så lite klimatpåverkan
som möjligt är eftersträvansvärt.
De platsöverskridande institutionella inramningarna gällande säkerhetspolitik kretsade i naturgasledningsfallet till stor del kring Ryssland –
huruvida landet sågs som ett hot eller inte. Här fanns alltså mindre samstämmighet än kring klimatfrågan. I materialet förekommer både inramningar av Ryssland som ett hot och som ett grannland vilket som helst som
Sverige bör ha handelsrelationer med. Vid tidpunkten för studien fanns det
bland företrädelsevis politiker och andra officiella personer en utbredd syn
på ”rysskräck” som något fånigt (se vidare kapitel 7). Fast/fritidsboende och
företrädare för lokalt näringsliv var mer splittrade – samtidigt som en del
inramade rysskräcken som en gammal överspelad kvarleva menade andra
att de inte litade på Ryssland. Att se Ryssland som ett hot renderade olika
sakfrågeinramningar – vissa såg det som ett skäl att motsätta sig lokaliseringen av Nord Stream till Slite, medan andra särkopplade naturgasledningen från Ryssland.

6.4. Platsrelaterade och platsöverskridande aspekter
I det här kapitlet adderas platsöverskridande aspekter till de platsrelaterade
aspekter som avhandlades i kapitel 5. Uppdelningen mellan platsöverskri217
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dande och platsrelaterade aspekter är relevant av analytiska skäl, men ofta
är det så att aspekterna vägdes och speglades mot varandra eller användes
för att förstärka varandra i aktörernas inramningar. Aspekterna vävs därför
samman i analysen.

Figur 6.1. Sakfråge-, institutionella och metakulturella inramningar utifrån platsöverskridande aspekter. Dessa läggs till de platsrelaterade från föregående kapitel. (Illustration: Stig Söderlind, 2018)

I vissa fall överbryggades platsöverskridande och platsrelaterade aspekter av
inramningarna. När företrädaren för lokalavdelningen av Naturskyddsföreningen menade att naturgasledningar var att föredra framför oljeledningar,
och att påverkan lokalt och på havsmiljön varit försumbara skedde en överbryggning mellan två ideologiskt överensstämmande men i övrigt fristående
inramningar:
Ja, så det har ju skapat, tidvis i alla fall, rätt mycket jobb här. Så jag tror, nu
på Gotland, är det svårt att leta upp några som är sådär väldigt negativt inställda. Man ser ju att, det blev inte så himla stora påverkningar här, och
husen som låg längs transportvägen här, förstärkte de och bytte ut fönstren,
och sådär. Så de var tillmötesgående på det sättet. Och som sagt, vi trodde
redan från början att de där rören på botten inte skulle ha så stor miljöpåverkan egentligen. Det hade varit helt annorlunda om det hade varit oljeledningar (Nils, Naturskyddsföreningen)

Citatet illustrerar hur lokala fördelar, till exempel arbetstillfällen, kopplades
samman med förståelsen av naturgasledningen som en icke-miljörisk. Lennart, också han från Naturskyddsföreningens lokalgrupp, kopplar istället
samman den lokala energianvändningen med naturgas som energikälla:
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Men vi ville ju då att de skulle sätta av någon port härute, så att Cementa
kunde köpa gas, istället för att bränna avfall, som de gör. Större delen av
deras bränsle, det är ju avfall och gummi, och sopor från Tyskland, och sopor från länder som inte får elda sina sopor, de kommer hit. Varenda dag
landar en båt. Vi var väl inne på det, att vi skulle försöka övertyga Cementa,
men nej, de lyssnar inte på det örat. De är ju också stora. De får ju betalt för
att de eldar med soporna, gasen skulle de få betala. (Lennart, Naturskyddsföreningen)

Lennart menade att om en avstickare från naturgasledningen hade dragits
in till Slite hade cementfabrikens energianvändning kunnat bli mer miljövänlig. Uttalandet knyter samman naturgasprojektet i allmänhet med Slite
som plats.
Även i inramningar av vindkraftslokaliseringen gjordes överbryggningar
mellan platsrelaterade och platsöverskridande aspekter. Inger framhåller
exempelvis att det huvudsakliga skälet för att bygga vindkraftverken var att
öka antalet alternativa energikällor, men att verken dessutom inte skulle
komma att märkas i Boge:
Jag känner mig inte ett dugg berörd, alltså. Men det kanske är dålig fantasi.
Jag kan inte tänka mig att ljudet skulle bära så här långt. Det är några kilometer. Och sen, just det här, när det är sådant himla oväsen från trucktrafiken, och brottet, och så, så vadå? Och jag tycker det skulle vara kanon om
det blev mer satsat på sol och andra alternativa energikällor. (Inger, fastboende Boge/Othem)

Inger jämförde även det presumtiva ljudet från vindkraftverken med det
ljud som hon dagligen levde med från cementfabrikens verksamhet. Kalkstensindustrin blev då som en allierad (även om industrin som sådan kritiserades) som legitimerade att förespråka lokaliseringen av vindkraftverken.
På liknande, fast motsatt, vis fanns inramningar vari lokala besvär kopplades samman med storskaliga risker. Erik, fritidsboende i Boge, inkluderar
här både platsöverskridande och platsrelaterade aspekter:
Erik: Jo, men jag tycker det kan vara bra, fast idén med vindkraft från
början, det var lokal produktion, och lokal användning. Nu, när det blir
såhär stora, industriella projekt, så påverkar det miljön för mycket, det är
min åsikt.
Karin: Den lokala miljön?
Erik: Ja, de syns för mycket, och låter. Och så påverkar det fågellivet. Och att
det, man kan inte, man får ju skydda lite. Man kan ju inte göra industri-
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område av hela Sverige bara för att man ska kunna få ett sätt att ha en hög
energiförbrukning, man får ju försöka växla ner lite grann.

Eriks motstånd mot att vindkraftverk skulle lokaliseras till Boge baserades
alltså både på att den lokala miljön skulle förstöras och att utbyggnaden av
vindkraften istället borde ersättas med en generell minskning av energiförbrukningen. I sin inramning kombinerade Erik ett motstånd mot lokaliseringen på sakfrågenivå med en kritik mot vindkraftsutbyggnaden generellt,
utan att för den sakens skull gå emot den metakulturella förståelsen att en
förändring av energisystemet behövs.
Motsvarande överbryggning mellan platsrelaterade och platsöverskridande nackdelar återfinns också i naturgasfallet. Det kan illustreras av ett
yttrande från en privatperson boende i Slite ställt till tekniska förvaltningen:
Bli inte medlöpare för Ryssland, de får klara sig själva. Attt [sic] det skall
motivera eller bekosta en ombyggnaden av apotekskajen är inget skäl. Det
kommer inte att bli någon Baltikumtrafik värd namnet även om hamnen är
bra. Underlaget är för litet helt enkelt. En annan anledning är att att [sic] lastbilstransporter i Slite har ökat på sista tiden och det märks. (Yttrande
privatperson 1)

I yttrandet, kopplades en säkerhetspolitisk kritik samman med dels kritik
mot ökad trafik i Slite, dels med en uppfattning om att ombyggnationen av
hamnen endast skulle ge begränsade fördelar. Däremot skulle arbetet ge
negativ påverkan i form av ökad trafik.

6.4.1. Ambivalens mellan platsrelaterade
och platsöverskridande aspekter
Mellan en inramning av lokaliseringarna som riskfyllda och onaturliga å
ena sidan och, å den andra sidan, en där möjligheterna och lämpligheten
betonades fanns inramningar präglade av ambivalens. Dessa inramningar
var alltså utvidgade till att inkludera flera, motsägelsefulla, aspekter. Det var
framförallt fastboende och fritidsboende/inflyttade och lokalt näringsliv
som gav uttryck för en ambivalent hållning. Energibolagens inramningar
var inte ambivalenta utan entydigt positiva.
Bland de tveksamma fanns Vera, som bodde granne med cementfabriken och utmed Nord Streams transportväg. Hon var inte övertygad om
att de olägenheter hon drabbats av under arbetets gång vägdes upp av de
lokala fördelar som andra hela tiden pratade om men vars realism hon själv
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var osäker på. Därtill kom de säkerhetspolitiska riskerna med naturgasprojektet i dess helhet:
Det var väl att en del var mot och en del för, såhär. Jag stod där mitt emellan,
vankelmodig. Mer såhär, man kan inte vara motsträvig, det är ju en utveckling, och vi får en hamn renoverad, och ja. Då fick man väl vara lite positiv.
[…] De här transporterna, det var ju bara vi som var berörda. Det var ju
ingen annan som behövde beklaga sig över det, om man säger så. […] Jag
tycker det är svårt att säga egentligen [om naturgasledningsprojektet är bra
eller dåligt]. Man vet ju inte framöver, hur det kommer att bli. Men man får
ju hoppas att de lämnar oss sen, ryssarna. (Vera, fastboende Slite)

Vera illustrerar hur inramningen kan utvidgas till att inkludera inte bara
platsrelaterade och platsöverskridande aspekter, utan också både fördelar
och risker.
Ambivalensen beträffande vindkraftsetableringen låg framförallt däri att
man såg platsöverskridande fördelar med vindkraften som energikälla men
platsrelaterade risker för det egna välbefinnandet eller för natur- och kulturvärden. Som Andreas uttryckte det:
Karin: Okej. Så du är inte generellt emot vindkraft?
Andreas: Nej, det är ju bra att det kommer något nytt, som kan vara bättre.
Men ja, det är just det att det, om det blir störande.

Här finns således en ambivalens mellan risken för att vindkraften kan vara
störande, och att den utgör en lämplig energikälla. Den dubbelhet som nedanstående citat från Gotlands kommuns översiktsplan för 2010–2025 ger
uttryck för speglar också den komplexitet som vindkraftsfrågan rymmer:
Är vindbruket ett hot mot natur- och kulturlandskapet och mot trivsel och
sinnesro för många människor? Är det oförenligt med boende och ett hot
mot andra näringar, exempelvis turismnäringen? Står vindbruket för en förfulning av landskapet och ett hot mot den biologiska mångfalden? Eller kan
det bli en karaktärsbild av just vår tid och i sann mening en kulturyttring,
både som en viktig symbol för, och en i megawattimmar mätt, viktig del av
den ekologiska hållbarhetskulturen som de flesta kan sluta upp bakom? Är
vindbruket en viktig del av ett långsiktigt hållbart energisystem? Är det en
viktig del i arbetet att vända den globala uppvärmningen? (Gotlands Kommun 2010:120)
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Vindkraft beskrivs här som en på samma gång lokal och global fråga, men
också en fråga om tycke och smak bland dem som befinner sig på platsen.
Också här är inramningen sålunda utvidgad till att inkludera både platsrelaterade och platsöverskridande aspekter. Där vissa ser en flaxande industriell koloss ser andra en symbol för modernitet eller miljömedvetenhet.
Detta hänger tätt samman med tilltro till teknik och vetenskap samt uppfattningar om hur energi bör framställas. Vindkraft får en ambivalent
karaktär, som något som är både industriellt och tillhörande natur- och kulturlandskapet – eller varken eller. Det ses också som svårt att kategorisera
som urbant eller ruralt, kust, hav eller land. Lika svårt kan det vara att definiera det som en risk eller en fördel, som något oförenligt med turism och
förfulning av landskapet eller som en nödvändig miljöinsats och en symbol
för den moderna världen (Gotlands Kommun 2010:120). Intressant nog kan
en ambivalent inramning vara strategisk. Det ger kommunen, i rollen som
beslutsfattare, ryggen fri att motsätta sig vindkraftsprojekt på vissa platser,
men förespråka sådana med hänvisning till den globala uppvärmningen på
andra platser.
Vindkraft inramades alltså ofta, framförallt av lokala politiker och kommunrepresentanter, som en konflikt mellan värden på olika skalnivåer. Så
här uttryckte sig en socialdemokratisk lokalpolitiker:
Alltså, här kommer ju konflikten med kulturlandskapet, vad händer med det
gotländska kulturlandskapet? Det finns 500 sådana stora snurror. Så jag kan
känna en tveksamhet kring det där. Men samtidigt så får jag brottas med att,
ska vi komma bort ifrån fossila bränslen och så, får man ju acceptera det
[…] men som sagt, jag känner en personlig oro för att 500 kanske är för
mycket, och det påverkar bilden av Gotland. Om man ska komma och besöka Gotland, vi är ju trots allt en besöksnäring också. Där står jag lite
mellan två hötappar, och har svårt, så att säga, i den frågan. […] Det här blir
ju nationellt också, en nationell aspekt i det här. Ska vi bli av med kärnkraften måste vi satsa på vindkraften. (Sture, politiker S).

Å ena sidan beskriver Sture hur vindkraft behövs för att minska beroendet
av fossilt bränsle, eller i det här fallet kärnkraft. Å andra sidan fanns det en
oro för hur det skulle påverka landskapet och därigenom den för ön så
viktiga turismen. Därmed uppstod en konflikt mellan lokala och globala
värden. Som Macnaghten & Urry (1998:250) uttrycker det:
[V]alues, attitudes and concerns about nature are indissolubly bound up
with wider dimensions of living in late modernity. Values are thus not free-
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floating but intertwined with senses of insecurity, globalisation, anxiety,
individualisation, mounting mistrust with politics and scientific expertise,
the enhanced role of the media, and so on.

Inramningarna av den specifika lokaliseringen är sammankopplad med mer
allmänna upplevelser av globalisering, osäkerhet, misstro och andra uttryck
för livet i senmodernismen – det vill säga institutionella och metakulturella
inramningar.

6.4.2. Hantera ambivalens
Ett sätt att hantera ambivalens är att förstärka delar av inramningen. Sture,
den politiker som citerades ovan, såg exempelvis utvecklingen mot fler
vindkraftverk som oundviklig, och menade att man därför måste ta det
onda med det goda och ”acceptera 500 vindkraftverk” för att kunna minska
kärnkraftsberoendet.
Ett besläktat sätt att hantera ambivalens var genom särkoppling av exempelvis platsrelaterade och platsöverskridande aspekter. Det skedde framförallt när en aspekt upplevdes som problematiskt, medan en annan aspekt
var välkommen. Särkopplingen kan exemplifieras med inramningen av
Nord Streams verksamhet i Slite hamn som en rent lokalekonomisk uppgörelse, skild från naturgasprojektet i sin helhet. Genom att särkoppla de
båda kunde kommunala aktörer ge uttryck för en negativ inställning till naturgasledningen ur en rent personlig synvinkel. Så här uttryckte sig tjänstepersonen Hans:
För att vi skulle kunna hantera det här när det var som mest blåsigt så sa vi
det, vi hanterar det som en hamnfråga, vill politiken lägga annat så får de
göra de, vi uttalar oss liksom inte om gas är ett fossilt bränsle och om det är
bättre än kol och vindkraft eller vattenkraft och alla kopplingar som man
kan göra heller. Eller om det var bra för fiskarna på botten eller för fartyg
som ankrade ute och allt vad det var. Det har inte vi som tjänstemän haft
någon synpunkt på. Sen har vi ju givetvis en egen syn på det men det är en,
den är ju inte, det är ju inget som regionen, ingen regionsyn så att säga. Det
är ju min egen. Och min egen syn, det kan jag ju säga såhär att det är väl så
här att, det är ju ett fossilt bränsle. (Hans, tekniska förvaltningen)

Skälen till kritiken gällde alltså energislaget och miljön, att naturgasledningen innebar en fastlåsning i beroendet av fossilt bränsle. Samtidigt ansågs det oproblematiskt att hyra ut Slite hamn till Nord Stream. I sin
tjänsteroll respektive politiska roll var dessa personer noga med att hålla isär
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den lokala hamnfrågan och den principiella frågan om naturgasledningen.
Särkopplingen kunde motiveras genom att referera till ansvarsfördelningen
mellan förvaltning och politik, och mellan olika politiska nivåer (jfr Brunsson 2006), vilket jag återkommer till i följande kapitel.
Det finns även exempel på motsatsen, där platsöverskridande – negativa
– aspekterna förstärktes. Det kan illustreras med ett citat från den folkpartistiska politikern Sven som tillhörde de politiker och allmänhet som ansåg att
gasledningen utgjorde en säkerhetspolitisk risk och därför borde stoppas. Att
projektet skulle medföra lokala fördelar ansågs komma i andra hand:
Sven: Nej men alltså, det var mest säkerhetspolitiska aspekter på det. Låta
ryssar bygga en hamn, alltså […] Men sen kan man säga att det var bra för
Slite. Det fanns en fördel i det, helt klart. Men jag brukar säga, nu har
ryssarna en egen hamn att gå in i.
Karin: Ja. Så de lokala fördelarna var inte, överskuggade inte dem?
Sven: Nej, inte för min del.

Inramningen var vanligast bland de aktörer som var kritiska till att kommunen hyrde ut Slite hamn under byggandet av naturgasledningen.
De aktörer som inte hade en officiell roll eller expertroll i relation till
naturgasledningen, som närboende och lokalt näringsliv, behövde inte lika
tydligt särkoppla motstridiga aspekter. De kunde tillåta sig att visa ambivalens. Att visa ambivalens blev också här ett slags strategi för att undvika
eget ansvar (detta diskuteras mer utförligt i följande kapitel).
I vindkraftsfallet tog de som såg lokaliseringen som olämplig (länsstyrelsen, fritidsboende/inflyttade) tvärtom fasta på de platsrelaterade aspekterna, det vill säga att platsens specifika karaktär gjorde den olämplig för vindkraft i sin inramning. Det vägde tyngre när lokaliseringen skulle avgöras än de
eventuella positiva egenskaper energikällan hade ur ett klimatperspektiv i den
specifika sakfrågan. Påverkan på den lokala miljön inramades som allvarlig
och dessutom ansågs den ha implikationer för naturvärden bortom platsen
för lokaliseringen. Därmed dominerades inramningen av de delar av projekten som inte sågs som ”naturliga” för platsen.
Många av dem som förespråkade vindkraftverken, både kommunala
aktörer och fastboende förstärkte däremot de platsöverskridande aspekterna i inramningarna. De argument som handlade om att vindkraft behövs
för att öka andelen förnyelsebar energi förde de till ett högre, generellt plan
och kunde därigenom hävda att de också tog hänsyn till klimatfrågan. Eventuella risker för de närboende eller naturen gavs mindre utrymme.
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6.5. Slutsatser
I det här kapitlet har de platsöverskridande aspekterna av lokaliseringarna
av de båda energiinfrastrukturerna i aktörernas inramningar analyserats.
Det var delvis olika platsöverskridande aspekter som lyftes i de respektive
inramningarna. Havsmiljö, energi och säkerhetspolitik stod i fokus i naturgasledningsfallet medan inramningar av vindkraftslokaliseringen berörde
frågor om energi samt påverkan på djur och växter på populationsnivå.
Energi förekom således i inramningar i båda fallen, då det i bägge rörde sig
om sådant som energieffektivitet och klimatpåverkan. Omständigheterna
kring de energirelaterade aspekterna skilde sig dock åt. I egenskap av förnyelsebart energislag är vindkraft del av den metakulturella inramningen av
den ”goda” energikällan medan naturgas, som ju är en fossil energikälla och
därtill används relativt lite i Sverige, inte är det.
Som framgick i kapitlets avslutande del kan man inte bara se till de
platsöverskridande aspekterna. Dessa måste ses i relation till uppfattningar
om hur lokaliseringarna kommer att påverka platsen dit de ska lokaliseras
och vice versa. Aktörerna såg såväl risker som möjligheter i båda aspekterna
av lokaliseringarna och dessa vägdes mot varandra. Landskapet kan exempelvis uppfattas som främst ett naturlandskap utan att aktörer för den
sakens skull motsätter sig en vindkraftsetablering – ifall det finns andra värden (såsom grön energiomställning) som uppfattas som viktigare. I det
kommande kapitlet tillkommer inramningar av position, det vill säga påverkansmöjlighet, tillit och ”de andra”. Genom att mer explicit inkludera relationer mellan olika berörda aktörer kommer analysen fördjupas.

225

KAPITEL 7

Position – tillit, påverkansmöjlighet och ”de andra”

Utöver de platsrelaterade och platsöverskridande aspekterna av lokaliseringarna består inramningarna av aspekter som kan knytas till de inblandade aktörerna. Martello och Jasanoff (2004:5) skriver att ”the construction
of both the local and the global crucially depends on the production of
knowledge and its interaction with power”. Det tolkas i det här sammanhanget som att inramningarna också görs utifrån aktörernas (makt)relationer till varandra och förståelsen av den egna kunskapen och förmågan att
påverka lokaliseringen och ansvaret för att göra det (jfr Siegrist, Cvetkovich
& Roth 2009).
Genom att inrama något placerar vi oss i relation till upplevelsen av
fenomenet i fråga – i det här fallet lokaliseringen av energiinfrastrukturer.
Gray (2003:12) skriver att ”in addition to being an interpretive process that
helps us to understand and clarify what we are experiencing, framing also
enables us to locate ourselves with respect to that experience” (se även Perri
6 2005). Det här kapitlet behandlar tolkningen av den egna inramningen
och rollen i relation till andra aktörer, med andra ord hur aktörer positionerade sig. Därför samlas aspekterna i kapitlet under namnet position.
För att förstå hur inramningar av lokaliseringar konstruerades är förståelsen av energiinfrastrukturprojekten en nödvändig pusselbit – det var
något som lokaliserades (en infrastruktur, teknisk konstruktion eller verksamhet), och det var någon som stod bakom och genomförde lokaliseringen
(en organisation eller enskild individ).68 Utifrån förståelsen av projekten
skapades upplevelser av tillit eller misstro till dem.
I de tidigare kapitlen har analysen visat på olika sätt att inrama lokaliseringarna genom att placera inramningarna i ett tänkt spektrum mellan
två ytterligheter. Det görs även i det här kapitlet. De inramningar som före—
68
När jag här talar om energiprojekten avses således både den tekniska konstruktionen
och organisationen, det vill säga bolagen och dess företrädare.
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trädarna för de respektive energiprojekten konstruerade utgör spektrumets
ena ytterlighet, medan de inramningar som innehöll den hårdaste kritiken
mot lokaliseringarna utgör den andra ytterligheten. Båda inramningarna
beskrev den egna tolkningen av lokaliseringen som baserad på fakta och
grundad i en vilja att tillgodose det allmännas bästa. Däremellan fanns
ambivalens och tvetydigheter. Kännetecknande för ytterlighetsinramningarna i det sammanhang som det här kapitlet handlar om var att de innehöll
tillit till projekten eller misstro mot dem och att de inramade den egna
viljan och förmågan att påverka som stor eller ringa. Dessa aspekter kompletterar de aspekter som analyserats i tidigare kapitel.
Föga överraskande var det i både naturgasfallet och vindkraftsfallet projektens företrädare som gjorde en odelat positiv inramning. Energibolagen
bakom projekten inramade dem så att de framstod som värda att hysa tillit
till. Inramningen var strategisk på så sätt att den syftade till att uppnå ett
specifikt mål – det vill säga att få lokaliseringarna till stånd. Teknik, energikälla liksom organisation framställdes som pålitliga, bygga på vetenskapliga
fakta och vara en del av en naturlig utveckling.
I övrigt skiljer sig inramningsmönstren åt mellan fallen utifrån de aspekter som benämns ”position”. Förenklat går det att göra följande beskrivning:
Vad gällde vindkraftslokaliseringen hade planerna stöd av kommunen.
Fastboende var positivt inställda men arbetade inte aktivt för att förverkliga
lokaliseringen. Den inramning som inte hyste tillit till vare sig energikällan,
tekniken eller bolaget var den inramning som stod längst ifrån bolagets.
Den företräddes främst av fritidsboende och inflyttade. Mellan ytterligheterna fanns andra – intresseorganisationer, länsstyrelsen och andra fritidsboende/inflyttade – i vars inramningar det ingick tillit till vindkraft som
energikälla, men där lokaliseringen inte betraktades som lämplig.
I relation till naturgasledningen är det svårare att göra en uppdelning
mellan aktörer. Det fanns fast- och fritidsboende, representanter för det lokala näringslivet och för intresseorganisationer, politiker och tjänstepersoner – det vill säga alla aktörsgrupper som man finner i materialet – som
visade tillit till Nord Stream och som var förespråkare för lokaliseringen.
Men det fanns också politiker, myndigheter, intresseorganisationer och
fast- och fritidsboende som gjorde en motsatt inramning.
Aktörsgrupper kan alltså bära på flera inramningar. Inom de identifierade aktörsgrupperna fanns skiftande sociala praktiker – ingen är bara
politiker, boende eller företagare – även om det också var sociala praktiker
som höll grupperna samman. Vad gäller politiker och intresseorganisationer berodde det på hur de ramade in sitt uppdrag, vad gäller privatper228
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soner huruvida de kommit i kontakt med liknande frågor tidigare. Generellt
tenderade de som var starkt rotade på orten och i den industriella identiteten eller som kände stort ansvar för och/eller visade stort intresse för den
lokala utvecklingen att hysa tillit till naturgasledningen.
Som framgår redan av denna korta redogörelse innehåller uppdelningen
för och emot variationer och ambivalens. Ambivalensen var, som i relation
till de tidigare diskuterade aspekterna, mest framträdande i naturgasledningsfallet. Där uttryckte exempelvis fast- och fritidsboende å ena sidan tillit
till bolaget men inte till Ryssland, vilket ledde till en särkoppling av aspekterna (se kapitel 6). Detta analyseras vidare nedan.
Efter en analys av tillit och påverkan handlar kapitlets andra del om
aktörernas inramning av den egna och ”de andras” roll. För att stärka den
egna positionen tillskriver aktörerna medvetet eller omedvetet den egna inramningen och sina antagonisters inramningar olika egenskaper. Inramningarna av den egna rollen görs nämligen inte minst i jämförelsen med
andra. ”De andra” är därför också en aspekt av inramningen. Gamson
(1992:7) skriver att kollektivt agerande utifrån en gemensam inramning
kompliceras av att inte ha en tydlig motpart. När måltavlan är exempelvis
klimatförändring eller fattigdom stannar positionerandet ofta vid en
abstraktion. Därför behövs konkreta antagonister.

7.1. Tillit och påverkansmöjlighet
I kapitel 3 definierades tillit som förtroende för att andra aktörer eller ting
ska leva upp till det som förväntas av dem. Sztompka (1999:25) menar att
tillit innebär att satsa på hur andra kommer att agera i framtiden och att
agera som om man visste hur framtiden kommer att te sig. Det understryker hur tillit byggs mellan aktörer över tid. Misstro är tillitens motsats.
Tillit är inkorporerad i det vardagliga livet och de sociala praktiker som
präglar det och inte bara ett resultat av medvetna ställningstaganden (jfr
Lidskog 1996:48).
I sin definition av tillit understryker Earle och Cvetkovich (1999:4) att
tillit inbegriper en skillnad i makt och kontroll, och att ”the one who trusts
assumes a position of subordination and relinquishes decision and behaviour control to the one who is trusted.” De fortsätter: ”[i]t is important
to note that while trust implies a relinquishing of power and control, the act
of trusting does not necessarily produce a feeling of loss of control or
power”. I mitt material är det tydlig att aktörer kan visa tillit utan att samtidigt uppleva en känsla av maktförlust. Istället går de ett steg längre och
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kan tolka frånvaron av möjlighet att påverka som något positivt. Det blir ett
sätt att minska vidden av det egna ansvaret. Genom att de lämnar över makten till någon annan behöver de inte heller agera själva. Fakta och kunskap
är viktiga beståndsdelar i både förespråkares och motståndares inramningar
av sig själva. Men genom att hysa tillit till en annan aktör behöver aktörer
inte själva skaffa sig all kunskap, utan kan överlämna ansvaret till någon
annan. Siegrist, Cvetkovich och Roth (2009:204) skriver att de människor
som främst har skäl att finna någon de kan hysa tillit till är de som saknar
intresse, möjlighet, tid, kunskap eller andra resurser för att själv ta beslut
och agera.
Det är mer troligt att de som inte känner tillit känner sig nödgade att
agera, och också känner att de har makt att påverka. Löfmarck (2014:207)
hävdar att när något uppfattas som riskabelt måste det hanteras – för att
undvika att det oönskade inträffar och för att hantera oron. När något inte
uppfattas så, det vill säga att man känner tillit till verksamheten, aktören,
lagstiftningen eller vad det nu må vara, krävs sålunda inget agerande.
Tidigare forskning visar att motstånd mot lokaliseringar av anläggningar
delvis kan förklaras med att allmänheten inte känner tillit till företrädarna
för projektet eller tekniken som används. Mindre tillit innebär bland annat
att lokaliseringen upplevs som mer riskfylld (jfr Kunreuther, Fitzgerald &
Aarts 1993; Kunreuther, Slovic & MacGregor 1996; Baxter, Eyles & Elliott
1999. Även kapitel 2 för en översikt). Därför finns här en intressant relation
mellan makt och tillit – huruvida aktörer känner att de vill, kan och behöver
påverka lokaliseringarna av energiinfrastrukturerna, och om de känner
tillräcklig tillit för att överlämna det åt någon annan. Brist på tillit och en
känsla av maktlöshet och därmed brist på agerande samexisterar dock också
– något som då visar sig i resignation.
Risk introducerades i föregående kapitel. Där diskuterades hur lokaliseringen kunde inramas som en risk eller något som gav fördelar utifrån
platsöverskridande aspekter. Siegrist, Cvetkovich och Roth (2009:2003) menar att det ofta finns en uppfattning att acceptansen av en högriskteknologi
ökar om det finns tydliga fördelar med den, det vill säga att det råder en
slags proportionell relation mellan risk och fördelar. Författarna menar
dock att denna uppfattning inte stämmer och att relationen mellan risk och
fördelar påverkas av andra aspekter (jfr Earle & Cvetkovich 1995:32). Tillit69
—
69

Siegrist, Cvetkovich och Roth (2009:204) använder begreppet ”social trust” för att
understryka att det är personer med formella uppdrag som ges tillit, och att det inte
nödvändigtvis råder personliga band mellan dem. I den här studien görs inga sådana
uppdelningar.
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är en sådan faktor. Om vi med risk avser en ovälkommen och skrämmande
framtida situation, är tilliten nära förknippad med risken. Den kan till och
med ses som en parallell till risken (Sztompka 1999:29). Sztompka (1999:31)
skriver att ”placing trust means suspending, discounting, ”bracketing” the
risk, acting as if the risk was not present”.
Tidigare forskning (jfr Perrow 1984; Kunreuther, Fitzgerald & Aarts
1993; Earle & Cvetkovich 1995, 1999; Beck 1998; Cvetkovich & Löfstedt
1999) visar också att erfarenheten av komplexa tekniska system som fallerar, till exempel kärnkraftverk, gör att riskmedvetenheten hos människan
ökar och att det i det senmoderna samhället kan vara svårt för allmänheten
att känna tillit till aktörer och experter i ansvarsposition och till teknik och
vetenskap i allmänhet. Detta förstärks också eftersom olika experter gör
olika riskbedömningar (Lidskog 1996; Siegrist Cvetkovich & Roth 2009).
När aktörer själva saknar resurser för att ta beslut, och när riskerna är svåra
att märka, är de däremot utelämnade till att visa tillit till experter (Siegrist,
Cvetkovich & Roth 2009:214).
Samtidigt finns en skepsis mot expertsystemen vilket hänger samman
med individers reflexivitet (vilket också det kännetecknar det senmoderna
samhället). Löfmarck (2014:43) menar att expertkunskapen och vardagskunskapen jämkas samman, vilket i min studie får bäring ur den resignation
och ambivalens som kännetecknar vissa inramningar. Detta understryker
samtidigt de sociala praktikernas betydelse.
Upplevelsen av risk baseras inte bara på själva sakfrågan, det vill säga i
det här fallet fördelar och nackdelar med lokaliseringen, utan även på
huruvida allmänheten hyser tillit till dem som är ansvariga för att tillhandahålla information om lokaliseringen, såsom makthavare och projektörer. På
så sätt handlar tilliten både om fysisk risk, exempelvis hur en olycka i en
anläggning skulle drabba en, och social risk, det vill säga frågor om huruvida den som står bakom anläggningen går att lita på. Går aktören inte att
lita på innebär det samtidigt en fysisk risk, vilket gör att den fysiska och
sociala riskupplevelsen hör ihop (Earle & Cvetkovich 1999:5). En annan
besläktad uppdelning görs av Laird (1989, i Baxter, Eyles & Elliott 1999),
som menar att tilliten till lokaliseringar av omdiskuterade anläggningar kan
delas upp i teknisk kompetens, de vill säga tilliten till att projektörerna och
myndigheterna vet vad de gör och att tekniken är säker (jfr Sztompka,
technological trust 1999:44-46), och i förtroendekapital (”fiduciary obligation”), tilliten till att dessa aktörer prioriterar det allmännas bästa framför
egna institutionella intressen. Båda dessa dimensioner av tillit är framträdande i mitt material.
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7.1.1.Tillit: Nord Stream
I ena änden av mitt tänkta spektrum återfinns en inramning av naturgasledningen som säker, och av Nord Stream som en seriös aktör. Bolaget självt
var förstås mån om att göra den inramningen. Den gick ut på att det går att
visa tillit till rörledningen liksom till naturgas som en energikälla som inte
får allvarliga miljökonsekvenser även om ett läckage skulle uppstå. Ett sätt
att öka tilliten var enligt Nord Stream att framstå som transparent och
objektivt. Det var extra viktigt på grund av den säkerhetspolitiska diskussionen om naturgasprojektet. Nord Streams svenska kommunikationsperson sa i en intervju:
Det har varit väldigt medvetet [att låta intresserade komma på besök och att
besvara frågor]. Ju öppnare, desto bättre. […] Det finns ingen konstig spionutrustning, utan titta här. Oerhört avdramatiserande effekt på de flesta, liksom. […]Vi har ju verkligen allt att vinna på att vara öppna, eftersom det
fanns en bild av projektet som förknippades av andra värden. (Karla, Nord
Stream)

Genom att vara mån om att leverera ”fakta och objektiv information”
menade bolaget att man fick andra aktörer att förstå vad som var riktigt och
sant. På så vis minskade fokus på politiska frågor, och man ansåg sig ha
bevisat att naturgasledningen inte skulle ha någon märkbar miljöpåverkan.

Figur 7.1. Nord Stream delade ut informationsbroschyrer till boende och företag i Slite.
(Nord Stream uå).
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Under byggfasen producerade bolaget en serie informationsblad som hette
”Facts”. Där presenterades nyheter i korthet med hjälp av bilder, diagram
och tabeller. I Slite gjordes större ansträngningar att informera allmänheten
än i de andra berörda orterna vilket av Nord Streams företrädare Karla förklarades med att arbetet i Slite pågick närmare samhället. I en broschyr, som
distribuerades i Slite och i andra informationssammanhang, angavs ett telefonnummer som intresserade kunde ringa gratis till om de hade frågor om
projektet (Figur 7.1.).
På så vis byggdes bilden av Nord Stream som ett transparent, inkluderande, informationsförmedlande och opolitiskt projekt. Denna inramning
användes sedan av både Nord Streams egna företrädare och projektets förespråkare för att distansera sig från kritikerna. Nord Streams VD ger uttryck
för den inramningen:
We have made every effort to provide even pipeline “laymen” with detailed
insight into the unique challenges we faced throughout the project. […] In a
painstaking and detailed dialogue process, it was possible to replace prejudices with facts. This generated acceptance of one of the largest energy infrastructure projects of our time. (Matthias Warnig, VD Nord Stream, Nord
Stream 2013:3)

Nord Stream såg det som sin uppgift att utbilda allmänheten. Detta då de
menade sig se en kunskapslucka hos andra aktörer förknippad med att naturgas är en relativt ovanlig energiform i Sverige, Nord Stream axlade därför
rollen att hjälpa berörda aktörer, från Slitebor till lokala och nationella
beslutsfattare, så att de skulle förstå behovet av naturgasledningen och att
den inte innebar något hot mot vare sig miljön, klimatet eller den nationella
säkerheten. Genom att ersätta ”fördomar med fakta” kunde – och skulle –
acceptansen ökas.
Det gällde dock att andra aktörer hade tillit till att de fakta som Nord
Stream presenterade var tillförlitliga. Den dominerande förståelsen, åtminstone i processens senare del, var att Nord Streams fakta var tillförlitlig –
även om tilliten som vi kommer se nedan ibland var ett uttryck för resignation och således hade ambivalenta drag. Av intervjuer och den lokala
medierapporteringen framgår att tilliten till Nord Stream ökade allteftersom
tiden gick. Ett skäl till detta var enligt Anton, lokalt anställd av Nord Stream,
att en så stor del av dem som jobbade på plats i Slite var från Gotland och
Sverige, vilket underlättade kommunikationen.
De politiker och tjänstepersoner som gjorde en särkopplad inramning av
lokaliseringen där de lokala fördelarna stod i förgrunden (se kapitel 6) visa233
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de också tillit till bolaget. En framträdande del av deras inramning var att
beskriva Nord Stream som seriöst, pålitligt, informationsförmedlande och
öppet, det vill säga i linje med Nord Streams egen inramning. Politikern
Bengt menade exempelvis att han kände sig övertygad om att inga risker för
Östersjön förelåg efter att ha tagit del av information från bolaget:
Sen när man fick dragningen, vilket utredningsjobb de har gjort, så hade de
ju hittat en eller två minor, och de hade scannat av sträckningen, så såg de
femtio meter ut, och de hade ju superkoll på botten. Alltså, det var en sådan
detaljgrad så det liksom, man kunde inte ifrågasätta. […] Men man såg ju att
det var utrett extremt väl. Det var ju, man var nästan förvånad över [på]
vilken detaljnivå man lyckats utreda. De har ju lagt väldigt mycket resurser,
det var ju en grundkänsla. De sparade ju inte på resurser, både på att
förklara projekt och att övertyga och utreda, så är det. Det var professionellt
gjort. (Bengt, politiker C)

Hade det inte funnits tillit till att utredningsarbetet var korrekt utfört (något
som Bengt och andra med honom själva inte kunde kontrollera) hade troligtvis en annan inramning gjorts vilket tyder på att tillit påverkar inramningarna.
Mycket av den tillit som visades Nord Stream kan alltså knytas till bolagets lyckade informationsförmedling. Det gäller även andra aktörer än
politiker. ”Även om man bara suttit hemma har man fått information
ändå”, sade exempelvis Vincent, en lokal företagare. Enligt Kristina som
arbetade på länsstyrelsen var informationsspridningen ett effektivt sätt att
minska oron:
Min personliga uppfattning [är att] deras otroligt omfattningsrika marknadsföring, och information [har varit lyckad]. Det kom ju nyhetsbrev återkommande. De berättade hela tiden vad som kommer hända, och varför de
gör det. Så att det är ju också ett bra grepp, för att hålla undan oro. Så vi har
nog aldrig varit med om ett företag som har så mycket ekonomiska muskler,
och som även valt väldigt duktiga underleverantörer, som har skött det här
då. (Kristina, Länsstyrelsen)

Informationsförmedlingen var ett lyckat sätt att öka tilliten till ett bolag som
initialt åtnjöt ringa förtroende. I en avslutande rapport skrev exempelvis
Nord Stream att projektet var ”possibly the most unpopular infrastructure
project in Europe” (Nord Stream 2013:75) när det först presenterades för
allmänheten i mitten av 00-talet. Den lyckade informationsförmedlingen
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visar att upplevelsen av tillit kan förändras över tid, något som diskuteras
vidare i nästkommande kapitel.
Lokalt näringsliv var de aktörer, förutom Nord Stream självt, som framstod som mest enade i att visa tillit till teknik och organisation. Vissa hade
ett direkt samarbete med Nord Stream som underleverantörer av varor eller
tjänster under tiden Nord Stream utförde arbete i Slite, ett samarbete som i
deras ögon varit oproblematiskt.
Carl som jobbade i turistbranschen berättade i en intervju att de ibland
fick frågor av sina gäster om var naturgasledningen var placerad, och ifall
den utgjorde någon fara. Någon fara fanns emellertid inte inkluderad i hans
inramning:
Nej, alltså det är gas. Det hade varit värre om det varit en oljeledning, då
hade man varit lite mera orolig. Men gas är gas. Det kan ju bara bubbla upp,
så får man hoppas att någon stänger av kranen. Det är inget som man
känner skulle kunna vara farligt på något vis. Då känner gästerna också att
det är så långt bort. (Carl, hotell)

Organisationer och personer som jobbar inom turism och service måste
”sälja” platsen Slite, och kan inte framställa något som finns där som en risk
då det skulle äventyra deras affärer. Det gör att inramningen till viss del kan
antas vara strategisk. Nord Streams lokalisering till Slite innebar också
ökade intäkter för dem. Som jag beskrev i kapitel 5 menade de flesta intervjupersoner att lokaliseringen inte avskräckte turister från att besöka Slite
då verksamheten ansågs ligga i linje med den befintliga platskaraktären.
Dessutom hyrdes boenden ut till de som arbetade för Nord Stream, och
arbetarna åt på lokala restauranger.
Även representanter för lokala myndigheter som kom i kontakt med naturgasledningslokaliseringen via sitt uppdrag inkluderade tillit i sin inramning. Ett exempel var Olle som kom i kontakt med Nord Stream genom sitt
arbete som gränspolis. Han skötte bland annat viseringar för utländsk
arbetskraft. Olle menade att det var mycket jobb men att arbetet var oproblematiskt och att kontakterna med bolaget gick smidigt:
Men de är kanonbra, så det kan man väl säga om Nord Stream att de är
suveräna på logistik. Helt otroligt. Det är en jäkla apparat. (Olle, gränspolis)

Olle hade alltså goda erfarenheter av Nord Stream utifrån sina arbetsrelaterade sociala praktiker, vilket påverkade hans inramning. Liknande goda
erfarenheter uttrycks av intervjupersoner från kustbevakningen och läns235
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styrelsen, samt de lokala företagare som hade att göra med Nord Stream.
Lokalt näringsliv och myndighetspersoner knöt samman tilliten, som de
själva känt i den direkta kontakten med bolagets representanter lokalt, med
en tillit till projektet (tekniken, energikällan och drivkrafterna) generellt.
Sammanfattningsvis: I ytterlighetsinramningen för ”förespåkaren” visades tillit, och försök att skapa tillit, i båda de dimensioner, teknisk kompetens och förtroendekapital, som diskuterades ovan. Vidare överbryggades
upplevelsen av tillit till organisation och teknik med en inramning av projektet som passande i Slite och riskfritt ur miljö- och säkerhetshänseende
samt av naturgas som en bra energikälla.

Misstro mot Nord Stream
I andra änden av spektrumet fanns en inramning som kännetecknades av
misstro i en eller båda dimensionerna. Den inramningen gjordes av vissa
intresseorganisationer, lokala politiker från Moderaterna, Folkpartiet och
Vänsterpartiet (även om det också fanns representanter för dessa partier
som gjorde en ”förespråkarinramning”) liksom för Miljöpartiet. De som
hyste föga tillit oroade sig för att naturgasledningen skulle springa läck, att
naturvärden i havet hotades eller att projektet innebar en säkerhetspolitisk
risk. Det handlade både om misstro mot naturgasledningens tekniska funktion och en tro att Nord Streams ambition snarare var att öka den ryska
närvaron i Östersjöregionen än att tillfredsställa ett europeiskt energibehov.
Misstron hade sin grund även i att affären ansågs ha gått fel till, vilket också
rymde en kritik mot hur det lokala politiska arbetet fungerade, vilket
uttrycks av den moderata politikern Fredrika:
Och det där avtalet hade jag väldigt mycket frågor kring. Och jag ville inte
att man skulle godkänna det för det fanns, dels så var det så vansinnigt
mycket oklarheter som inte gick att tolka, och dels fanns det också säkerhetspolitiska frågetecken kring att vi som kommun upplåter en hamn i flera
år till ett utländskt bolag. (Fredrika, politiker M)

Fredrika lämnade lokalpolitiken i samma veva som hamnavtalet mellan
Gotlands kommun och Nord Stream godkändes i protest mot hur ärendet
enligt hennes förmenande skötts. Det fanns alltså olika förståelser av vad
som var lokalpolitikens roll och mandat inom gruppen lokala politiker.
Även i den här mer negativa inramningen uppmärksammades Nord
Streams förmåga att kommunicera sin version av projektet, men istället för
att beundra bolaget ansågs informationsinsatsen ha varit ”väl bra”, i den
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meningen att bolaget försökt övertyga med oriktiga medel eller till och med
muta sig fram:
Det är lite fuffens eller vad ska man säga. Har man ett stort företag och vill
genomföra en stor exploatering oavsett om det är gasledning eller vindkraftspark så agerar man gärna lite på samma sätt. Nu använder jag hårda ord, och
det kanske finns en gråskala, men man mutar de lokala. Man ser att i det lokala
– vilka ska vi ha med oss? Jo kommunen – hur får vi med oss dom? Jo man
kan liksom prata om att man satsar resurser på Gotland att man ska bygga en
hamn å sådär. Litegrann lurar en lantis. […] Man förskönar alla positiva saker
hur bra det är. De stora bolagen de är skickliga, de kan den här processen, att
vi ska ha ett samråd först och den här ordningen. Varenda jäkla MKB har en
sån här vad det kallas en enkel skiss med pilar och så först det, det, det och så
bockar vi av och det ska se lite, det är en mall på något sätt. Då ska alla
imponeras och tycka att det är bra men själva innehållet är om man börjar
granska och skrapa på ytan och titta så antingen är det fel eller långdragna
slutsatser eller någon som faktiskt inte har någon aning om. Att få med sig
Slite, Nord Stream ville ju att sliteborna skulle vara positiva till det här och
några kunde få lite jobb och köra lastbil eller bygga hamn. Det kanske inte är
dåligt, jag bara säger att det är så, det kanske är bra, men hur man får liksom
med sig folk, lokalbefolkning och politiker? Det finns några trick och dem
kör man med. (Johan, Gotlands ornitologiska förening)

Johan beskriver i citatet ovan hur han menade att Nord Stream, utan att
bryta mot några regler utan snarare genom att följa praxis, fick med sig
lokala aktörer. Bolaget ansågs ha haft ett övertag i processen, ekonomiskt
och kunskapsmässigt, vilket gjorde att de kunde påverka andra aktörers
inramningar. Övertaget ansågs kunna härledas till projektets storskalighet
och bolagets överlägsna resurser i jämförelse med lokalsamhällets. Nord
Streams agerande beskrevs som ett exempel på hur bolag gör när de vill
lokalisera en ny verksamhet, vilket visar på en institutionell inramning av
hur lokaliseringsprocesser brukar gå till och maktrelationerna inom dem.
Andra intervjupersoner sade rent ut att de menade att Nord Stream mutat
sig till tillit.

7.1.2. Påverkansmöjlighet och oundviklighet: Nord Stream
Ovan behandlades hur Nord Stream inramades i termer av tillit. Det här
avsnittet handlar istället om hur aktörerna inramade sin egen möjlighet
eller vilja att påverka. Generellt var uppfattningen att projektet var möjligt
att påverka mer framträdande bland dem som inte kände tillit till det.
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De politiker, fast/fritidsboende och intresseorganisationer som inte kände tillit till bolaget och/eller infrastrukturen hävdade också att riskerna med
naturgasledningen vägde tyngre än fördelarna. Därför menade de att det
inte var försvarbart att godkänna uthyrningen av hamnen. De ansåg vidare
att kommunen och andra lokala aktörer hade både rätt att uttala sig i den
transnationella frågan och den kompetens som behövdes för att göra det,
även om det var nationella myndigheters ansvar att ta det slutgiltiga beslutet. I en debatt i kommunfullmäktige uttalade sig en vänsterpartistisk
ledamot såhär:
[…] vi vill att motionen ska bifallas så till vida att Gotlands kommun uttalar
till regeringen och till Sveriges EU-parlamentariker att Gotlands kommun
önskar att de använder alla möjligheter de har för att förhindra att en
gasledning byggs genom Östersjön. Jag är fullt på det klara med att fullmäktige inte har beslutanderätt om detta, nej, vi bestämmer inte här om det ska
byggas en gasledning, men det är faktiskt inte det som jag föreslår heller, att
vi ska få säga nej till den. Däremot så har vi självklart vår fulla rätt att ha
åsikter och att driva för Gotland angelägna frågor […] (ledamot V, Kommunfullmäktige 2008c)

Inramningen understryker behovet av handling och att handling inte var
meningslös. Samtidigt är det också tydligt att handlingen var kopplad till en
ideologisk övertygelse och en konfliktorienterad syn på lokalpolitikens roll.
Det vill säga, att den politiska diskussionen sågs som viktig i sig själv, delvis
oberoende av att det blev faktiska beslut (då kommunfullmäktige inte hade
mandat att ta beslutet) (jfr Brunsson 2006:18).
Företrädaren för Gotlands ornitologiska förening menade att föreningen, trots att den är liten och bygger på ideellt engagemang, kan påverka
så stora projekt som Nord Stream, även om det är svårt:
Karin: Men kändes det som att ni hade påverkan alltså att ni lyckades
påverka?
Johan: Både och tror jag. Jag tror kanske inte att vi hade i närheten av en
suck att få igenom att få stopp på det. Men samtidigt kan vi inte gå in i det
och intala oss att det är kört utan vi måste ju tro på att det kan nog [gå]. Men
det jag tror påverkade det var i det enskilda fallet på det sättet att vi tvingade
bolaget och Sverige att börja tänka på frågor och kanske att det blev vissa
justeringar som inte kommit till annars. […]. Sedan tror jag att det fick, att
ens media blev intresserade, tror att DN intervjuade oss och Kalla fakta. Så
det vi skrev var ju inte obemärkt iallafall eftersom riksmedia tyckte att lilla
fågelklubben hade intressanta saker att säga. Så någon påverkan hade vi ju i
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det hela men det är svårt att säga vilken grad och på vilket sätt och förmodligen hade vi aldrig kunnat stoppa projektet. Men vi kanske var med
och påverkade dragningen i alla fall. Det tror jag, att vi fick det lite längre
från Hoburgsbank. Följdeffekten kanske [var] att vi påverkat att sätta utsjöbankarna på kartan. Liksom att det är viktigt.

Ornitologföreningen var dock en av få lokala intresseorganisationer som
uttalade sig angående Nord Stream. De flesta föreningar, som den lokala
Naturskyddsföreningen och hembygdsföreningen, ansåg att deras litenhet i
relation till naturgasledningsprojektet gjorde det utsiktslöst att agera även
om de velat, och att det på grund av skalskillnaderna inte var deras fråga.
Det fanns dock enskilda medlemmar i föreningarna som gjorde andra tolkningar av påverkansmöjligheten vilket jag återkommer till strax.
Även om det i inramningen fanns en uppfattning om att projektet var
påverkansbart och att det var meningsfullt att agera var det, också bland de
mest inbitna motståndarna, få som trodde att projektet i sin helhet hade gått
att stoppa, ens ifall Sverige sagt nej. Som Lars uttrycker det:
Vi [Sverige] hade inte kunnat stoppa någonting, det hade vi inte kunnat göra.
Men vi hade kanske kunnat vara solidariska mot Estland, Lettland, Litauen
och Polen, och inte haft en avvikande mening där. (Lars, politiker M)

Från Estland, Lettland, Litauen och Polen framfördes det mycket kritik mot
Nord Stream, framförallt för att infrastrukturen skulle kringgå östra delen
av Europa och därmed (åter)skapa en klyfta mellan forna öst- och västeuropeiska länder, men också för att Nord Stream antogs öka Rysslands
makt i regionen. År 2007 avslog exempelvis estländska myndigheter Nord
Streams ansökan om att få utföra inledande undersökningar i estländska
vatten. Den officiella förklaringen från estländska myndigheter var enligt
Whist (2008:7) att ansökan innehöll juridiska inkonsekvenser och därför
inte kunde utvärderas. Samtidigt finns det de som menar att avslaget
snarare hade säkerhetspolitisk karaktär (jfr t.ex. Bult 2010). Lars tyckte att
Gotland hade kunnat vara solidariska och säga nej till hamnuthyrningen.
I den ovan beskrivna inramningen fanns alltså en tydlig koppling mellan
kritik mot Nord Stream och uppfattningen att projektet var möjligt att
påverka. I den inramning jag strax ska beskriva fanns en motsvarande
koppling mellan tillit till Nord Stream och uppfattningen att projektet inte
kunde eller inte borde påverkas. Skillnaderna mellan inramningarna kan
exemplifieras med dialogen nedan. I citatet visas hur Ture, som ställde sig
kritisk till naturgasledningen av säkerhetspolitiska och miljörelaterade an239
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ledningar, hyste större tilltro till att projektet hade kunnat stoppas än Konrad. Ture hade också själv agerat genom att skriva insändare och göra sin
röst hörd på möten. Konrad däremot sade att arbetet med själva konstruktionen var ”häftigt” och att naturgas hade fördelar i jämförelse med andra
energikällor. Detta satte Konrad i relation till upplevelsen av projektet som
svårt att påverka:
Konrad: Det är så stora makter. Det är ju Ryssland, Tyskland och de här
som berörs. Jag menar, det är ingen som går mot dem.
Ture: Jo, men jag menar, det är ändå fem andra Östersjöländer.
Konrad: Men när man är liten, då har man inte mycket att säga till om.
Ture: Jag tänkte på det också, Sverige har ju den längsta stranden i Östersjön
ju, så då tänkte jag, när jag hörde det, det kan ju Sverige stoppa, eftersom vi
har den största stranden.
Konrad: Men det är så stora pengar i det, vet du. Och Tyskland ska väl
avveckla kärnkraften, så de är väl i behov av den här gasen.

Både Ture och Konrad var aktiva i hembygdsföreningen, så citatet illustrerar också att samma aktörsgrupp kunde göra olika inramningar. Ture och
Konrad delade många sociala praktiker, som sitt engagemang för bygden
vilket gjorde att båda såg fördelarna som Nord Stream medförde för Slite.
Men samtidigt betonar de olika aspekter i andra avseenden. Vad gäller just
de här intervjupersonerna bidrog kanske främst olika arbetsrelaterade
erfarenheter, där Konrad var verksam som bonde medan Ture hade arbetat
med övervakning och miljöräddning till sjöss, till att de gjorde olika platsöverskridande inramningar av naturgasprojektet liksom till att de kände
olika grad av tillit och såg olika på möjligheterna att påverka. Som beskrevs i
avsnittets början bygger tillit till stor del på erfarenheter från vardagslivet
(jfr Lidskog 1996:48). Aktörer som Ture, som i sin sociala praktik har erfarenheter av transnationella projekt och verksamheter som de framgångsrikt haft inflytande på kan uppfatta den egna makten att påverka som högre.
En inramning av den egna (eller som i exemplet ovan, Gotlands eller
Sveriges) möjlighet att påverka som ringa innebar dock inte per automatik
att aktörerna kände sig maktlösa, utan det kunde lika väl innebära att de
efter moget övervägande valt att överlämna ansvaret till någon annan. Det
gällde alla de aktörer som av olika anledningar särkopplade den lokala
frågan (hamnuthyrningen) från naturgasledningen i allmänhet, men även
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dem som mer generellt kände tillit till både Nord Stream och bolagets verksamhet i Slite.
Tillit gjorde att eget agerande inte behövdes. Lokalt näringsliv och fastoch fritidsboende förklarade därtill den egna bristen på kunskap och handling med skalskillnaderna mellan Nord Stream och individen. En sådan
hållning kunde leda till resignation, men bristen på egen kunskap och makt
kunde även vara befriande. Restaurangägaren Ali menade till exempel att
han inte visste så mycket om naturgasprojektet, men att han inte var oroad.
Han betraktade projektet som en lokal utvecklingsmöjlighet och en chans
för honom själv att öka omsättningen, och kände ingen vilja att ta reda på
mer. Ali kände förtroende för Nord Stream, och frågor om projektet hänvisade han till dem. Makten överlämnades med andra ord till bolaget:
Som jag, som bor i Slite, alltså jag hoppas det blir [bra] med dem. Men annat
folk är lite oroliga för gasen i vattnet, och sådant. Det förstår jag inte. Men
du kan träffa dem och prata med dem [de som jobbar med Nord Stream].
De kan berätta bättre än mig, de kan förstå bättre. (Ali, restaurang)

I inramningen var det sålunda Nord Stream som ansågs besitta kunskapen,
medan andra fick hoppas att de hade rätt.
Sztompka (1999:24ff) skiljer tillit från förhoppning respektive förtroende,
även om de (i min tolkning) ses som varianter av tillit. Både förhoppning
och förtroende innebär att aktörerna inte behöver agera utan passivt inväntar utgången. Förhoppning innebär att aktörerna hoppas på att inget av
ondo kommer att ske, medan förtroende innebär att de har förtröstan om
att utgången blir bra. De varianterna av tillit är talande för fastboende och
lokalt näringsliv som diskussionen ovan illustrerar. Tillit i Sztompkas betydelse rymmer däremot ett aktivt ställningstagande, och sålunda också ett
ansvarstagande – om än bara ansvar för att ha överlämnat makt och ansvar.
För politiker och tjänstepersoner och i viss mån intresseorganisationer som
i övrigt delade förståelsen av Nord Stream med aktörerna ur allmänheten
var det kännetecknande.
I positionen som politiker finns ansvar inbyggt på ett annat sätt, vilket
gjort att de ställts till svars ifall något hade inträffat och det därigenom hade
visat sig vara fel att visa Nord Stream tillit. Till skillnad från allmänheten
som kunde uttrycka ambivalens och okunskap inramade de den egna rollen
som att de efter att ha insamlat tillräckligt med underlag tog beslutet att
avsäga sig ansvaret och i stället hysa tillit till någon annan. Det kan exemplifieras med följande citat från en företrädare för den gotländska lokal241
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gruppen av Naturskyddsföreningen. Han betonade att det fanns de som
hade resurser att diskutera naturgasledningen, men att för de flesta var
frågan för komplex:
Men vi var bara några stycken som diskuterade det här. Resten av folket, det
var väl 100 pers på de här mötena, brydde sig inte. Det var för stort. (Lennart, Naturskyddsföreningen)

De aktörer som hade en mer professionell relation till lokaliseringen gjorde
alltså en medveten aktiv överlämning av makt och ansvar till Nord Stream
som en följd av sin särkoppling. Som redan berörts menade exempelvis
Naturskyddsföreningens företrädare att frågans vidd gjorde att det inte var
en fråga för dem.
Överlämning av ansvar och därmed av makt liksom tilliten till processen
och utförarna, illustreras här av ett uttalande av politikern Lilian. I en
intervju beskrev hon hur hon gått på långt fler informationsmöten än de
som kritiserade projektet:
Jag tycker det är bättre att fråga den som kan ge svar, än att prata med någon
annan. […]. Jag tror de [Nord Stream] vet bättre än någon annan, vad som
ligger på Östersjöns botten, vid det här laget. Så att, mot bakgrund av hur
mycket bottenundersökning som gjorts, så fanns inte den oron [om miljörisker] hos mig. (Lilian, politiker M)

Samtidigt inramade inte Lilian sig själv som utan kunskap eller makt att ta
egna beslut. Efter inhämtande av fakta hade hon valt att lita på Nord
Stream. Liknande inramningar av den egna rollen gjordes även av andra
politiker, till exempel av Bengt:
Alltså, det här var ju nytt för mig. Jag hade ju aldrig varit med om att bygga
en havskabel, eller havsledning. Men det gick ju rätt lätt att förstå att det här
var ingen fråga för oss, alltså den låg egentligen inte på vårt bord. Och det
andra som var väldigt tydligt, och väldigt enkelt att förstå, det var ju att det
här inte går att stoppa. […] Det blev väldigt fort en icke-fråga för mig. Det
här kommer, det är bara frågan om hur man gör det. Det var, egentligen har
det aldrig varit en stor fråga i min värld. Det kan man förstå, det här kommer inte regeringen heller någonsin kunna stoppa. […] Jag är ju väldigt
miljöinriktad då, och sett att naturgasen behövs trots allt som en övergångslösning, innan vi hittar förnyelsebara källor. Det har jag förstått, även om det
inte är någon bra lösning, så behövs det under ett antal decennier, innan vi
hittar något annat. (Bengt, politiker C)
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Bengt betonade den egna bristen på erfarenheter av liknande projekt, men
även att naturgasledningen inte var en fråga för den kommunala, eller ens
nationella, politiken. Ett framträdande inslag i det här sättet att inrama
projektet var att beskriva det som oundvikligt. Men genom att också framhålla att lagstiftningen var på projektets sida och att energikällan behövdes,
gjordes oundvikligheten inte till något negativt. Det innebar för Bengt,
liksom för majoriteten andra politiker, att det blev en ”icke-fråga” som han
inte behövde engagera sig i.
Inramningen av projektet som en oundviklig del av en välbehövlig utveckling gjordes även av bolaget. Redan innan projektet fått godkänt framställdes infrastrukturen som ett fullbordat faktum. Detta gjordes bland
annat genom att bolaget hänvisade till ett ökande europeiskt behov av
naturgas i ansökningshandlingar och miljökonsekvensbeskrivning (MKB),
och manifesterades exempelvis i att framhålla att projektet fått status som
en prioriterad infrastruktur inom EUs riktlinjer för TEN-E (Trans-European Networks for Energy):
There is a high demand for natural gas in the European Union, and this
demand will increase in future. […] At the same time the production of
natural gas in the EU is expected to decline to cover only 20% of the projected natural gas demand in 2025. In order to meet the future demand for
energy in the EU, the EU Commission has launched a programme called
Trans-European Energy Networks (TEN-E). As part of the programme, the
EU Commission specifically suggests the expansion of the EU’s supply relationship with Russia. The Nord Stream project […] has been chosen as an
EU priority project within the TEN-E programme. (Nord Stream 2008c:1)

TEN-E strävar efter att öka energisäkerheten och främja den europeiska
energimarknaden (Lee 2008; Europeiska kommissionen 2017). Redan innan
naturgasledningen godkändes av de inblandade staterna beskrev Nord
Stream det alltså som självklart att projektet skulle bifallas – det var bara en
fråga om tid och tekniska detaljer (jfr Fransson 2014).

7.1.3. Att ”ta det goda med det onda”
Mellan de inramningar som kännetecknades av tillit respektive misstro
fanns två varianter av inramningar som utmärktes av en ”särkopplad tillit”.
De hade båda inkorporerat bolagets egen inramning av projektet som
välbehövligt, faktabaserat och att tillståndsprocessen mest var en formalitet.
Samtidigt fanns en ambivalens gentemot Nord Stream och uthyrningen av
hamnen. Ambivalensen byggde på att aktörerna såg olika risker ur ett plats243
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överskridande perspektiv. De platsöverskridande riskerna särkopplades från
de platsrelaterade fördelarna. Det innebär att inramningarna kan beskrivas
som att Slite och Gotland borde ta ”det goda med det onda” vad gäller lokaliseringen av Nord Stream. Särkopplingen legitimerades och ambivalensen
hanterades dock på olika sätt beroende på vilka sociala praktiker aktörerna
utförde och vilka positioner de innehade i relation till lokaliseringen
En variant av den ”särkopplade tilliten” representerades av de politiker
och tjänstepersoner som, på grund av sin position och sina sociala praktiker, inte kunde frånsäga sig ansvar för lokala händelser. Till stor del handlade det om politiker från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet
och Moderaterna i kommunstyrelsen (vilket innebar att även de som för
tillfället inte var i ledande position tillhörde de ledande politikerna i kommunen – de hade således mycket makt över den lokala politiken). Dessa
beskrev den lokalpolitiska uppgiften som präglad av kontinuitet och samarbete över blockgränserna för att uppnå resultat som de ansåg bäst gynnade Gotland.
Särkopplingen innebar att skillnaderna i storlek mellan Nord Stream och
kommunen betonades och att ansvaret för andra frågor än de som rörde
hamnen förlades till nationell nivå:
Vi tar ingen ställning till rören i sjön, det är inte vårt uppdrag. Det är någon
annans uppdrag, att bedöma den. (Gustav, politiker C)

Genom förskjutningen av ansvaret lades ytterligare aspekter till den inramning (presenterad i kapitel 6) där politiker och tjänstepersoner särkopplade
platsöverskridande risker som de såg med projektet i dess helhet, från
platsrelaterade fördelar med lokaliseringen av arbetet med rören till Slite.
Därigenom var det möjligt för politikerna att uttrycka tillit till Nord Stream
i lokaliseringsprocessen och i relation till arbetet i Slite hamn, samtidigt som
projektet till stora delar kunde lämnas okommenterat eller till och med
kritiseras på ett principiellt plan. Det som då kritiserades var framförallt att
naturgas är ett fossilt bränsle.
I den här inramningen inkorporerades å ena sidan Nord Streams bild av
projektet som en del av en ofrånkomlig utveckling som man inte kunde
påverka. Hamnuthyrningen å andra sidan inramades som mer osäker och
möjlig att påverka då Slite hamn inramades som en geografisk nod, utbytbar mot andra. Det var sålunda på den lokala arenan som påverkansmöjligheten upplevdes finnas, vilket förklarade den egna möjligheten att agera.
Då lokaliseringen av Nord Stream till Slite också inramades som en möj244
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lighet till lokal utveckling beskrev politikerna sig som proaktiva och beslutsfähiga när de sade ja till hamnuthyrningen. De framhävde att de för den
lokala utvecklingens skull sett till att Nord Stream valde Slite, trots att det
fanns alternativa hamnar. Genom att betona projektets storskalighet och
oundviklighet, samtidigt som Slites roll i uppgörelsen beskrevs som mer
oklar, skapades en inramning av att ”ta det goda med det onda”. Med andra
ord kunde politikerna genom särkopplingen legitimera sin icke-handling i
den allmänna frågan om naturgasledningen och sin handling i den lokala
uppgörelsen om Slite hamn.
I en besläktad inramning, gjord av fastboende i Slite och representanter
för hembygdsföreningen, uttrycktes en delvis annan variant av den särkopplade tilliten, mer i linje med vad Sztompka (1999) kallar förtroende –
eller snarare ett slags påtvingat förtroende. I jämförelse med politikernas
inramning politiserades projektet. Det var framförallt bolagets ryska delägande som upplevdes som en risk, om än vag. Dock särkopplades risken
från sakfrågan, det vill säga lokaliseringen till Slite. Om bristen på agerande
mot projektet i dess helhet i inramningen ovan förklarades med att det inte
var lokalpolitikens ansvar knöts känslan här till resignation. Med andra ord
att aktörerna inramade det som att de ändå inte hade haft makt att påverka.
Svårigheten att påverka och maktlösheten knöts till Nord Stream-projektets
storskalighet och till upplevelsen att besluten togs på en annan nivå.
I citatet nedan beskriver Annette att det kändes både som att det
resursstarka Nord Stream försökte sälja in sig och som att beslutet redan var
fattat när det var dags för samrådsmöte i Slite. Annette trodde att engagemanget varit större om fler bjudits in till diskussion innan beslutet tagits:
De hade slagit upp ett tält där, och så hölls det tal, och så vidare. Det var
massor med informationsmaterial. Lite grann, hela tiden, den här känslan av
att de skulle sälja sitt projekt, så var det. Men då hade ju kommunen redan
sagt ja. (Annette, hembygdsföreningen)

Att aktörerna som uttryckte den här inramningen betonade att beslutet
redan var taget på en annan nivå, långt från Slite, gjorde det möjligt att avstå
från att agera i frågan. Det innebar att aktörerna också genom den här
inramningen gjorde en särkoppling, mellan å ena sidan den egna möjligheten och makten att påverka (”handlingen” i Brunssons (2006) tudelning)
och å andra sidan den principiella frågan om naturgasledningens vara eller
icke vara. Särkopplingen innebar att man på grund av den upplevda oundvikligheten i lokaliseringen av Nord Stream sköt den egna ambivalensen åt
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sidan och istället reducerade sin inramning till de konkreta lokala fördelarna. Också i den här inramningen inkluderades att den lokala delen av
frågan, hamnuthyrningen, hade kunnat påverkas. Men det var inte hamnuthyrningen som de flesta fastboende var kritiska till då de menade, som
beskrevs i kapitel 5, att verksamheten låg i linje med platsens syfte.
Inramningen kan illustreras med citatet från Frida, fastboende i Slite
som också jobbade på ett lokalt kafé. Hon såg många platsrelaterade fördelar med lokaliseringen, men gav även uttryck för en resignation över att
processen, såsom hon såg det, pågick på en annan nivå där hon som
privatperson inte hade möjlighet att påverka. Frida menade också att naturgasledningsprojektet blivit av i vilket fall som helst:
Karin: Tror du folk i Slite är mer positiva än resten?
Frida: Jo jo, vi berörs ju, vi bor ju här. Sen är det såhär, det är ju lite
intressant att följa det, vi ser det ju på ett annat vis. Nej, det är någon som
bor nära vägen, som är lite negativ, men annars tror jag inte att man är det.
Den politiska åsikten, den är ju en annan.
Karin: Men är det många som har politiska åsikter om det?
Frida: Ja, jo, det tycker man ju i och för sig då, att man inte skulle ha den,
det är ju ett maktmedel i sig. Men när det är kört, då kan man ju lika gärna
gilla läget. Det var ingen som frågade mig vad jag tyckte i alla fall [skratt]. Så
nu får man ju se fördelen.
Karin: Men var det många som var negativa av den anledningen?
Frida: Jo lite grann var det nog så. Vi har ju två lokalblaskor, så det var ju lite
insändare och lite rabalder. Sen var det någon politiker som uttryckte sig lite
knepigt, de sa såhär, ”nej ni får inte bygga gasledningen, men ni får bygga en
hamn, det går bra”. Det rimmar väl illa, det var ju ett korkat uttalande i sig.
Så lite sådant var det, men annars tyckte man inte om att den gick nära här
då. Men annars så var det ju positivt, det tycker jag. Det finns ju inte, det är
ju redan beslutat, det var det ju för längesen.

Frida, liksom flera andra Slitebor, särkopplade ”den politiska åsikten”, att
naturgasledningen var ett maktmedel, från de konkreta fördelar som arbetet
med den förde med sig till Slite. Särkopplingen legitimerades med att de
ändå inte hade kunnat påverka processen och att det därför var lika bra att
ta det goda med det onda.
Den egna makten upplevdes som begränsad, och ansvaret ansågs vara
någon annans – i det här fallet politikers på olika nivåer. Vera, fastboende i
Slite, lägger till exempel ansvaret för att Nord Stream lokaliserades till Slite
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och överhuvudtaget realiserades på kommunen och regeringen. Det enda
sätt som Vera menade att allmänheten hade kunnat påverka var genom att
rösta, men även där är hon osäker:
Nej, det var ju kommunen. Det var regeringen, gick ju med på det. Vi hade
ju inget [val] då fick man rösta på rätt parti, jag vet inte. (Vera, fastboende
Slite)

Dock var det många ur allmänheten som betonade skillnaderna i storlek
också mellan kommunen och projektet. Även om många misstrodde kommunen i andra frågor, och tyckte att kommunen hade kunnat få till en
bättre affär med Nord Stream, framställdes skalskillnaderna mellan kommunen och bolaget som en förklaring till att projektet inte gick att påverka.
Greta som bodde på landsbygden utanför Slite menade att:
Det är ju liksom inga små bolag, och vi är en liten kommun, som råkar vara
härute. Eller en region, som råkar vara lite ute i sjön (Greta, inflyttad
Boge/Othem)

Det fanns således en samsyn mellan de olika varianterna av den ”särkopplade tilliten” av relationen mellan kommunen och projektet. Ovanstående
uppdelning visar dock på konflikter som hade att göra med makt och
ansvar, där aktörerna delade inte inramning av vems ansvaret var.

7.1.4. Tillit: Boge Vindbruk
I jämförelse med naturgasfallet var tilliten till själva bolaget inte lika framträdande i inramningen bland dem som förordade lokaliseringen av Vindpark Boge. Den tillit som visades av dessa aktörer, framförallt fastboende,
representanter för hembygdsföreningen och kommunen, kunde främst
knytas till tekniken och det upplevda behovet av förnyelsebar energi. Då
tilliten baserades på förtroende dels för vindkraftstekniken i allmänhet, och
dels på att de experter som varnade för klimatförändringar och förordade
en energiomställning till vindkraft hade rätt, kan tilliten knytas till institutionella och metakulturella inramningar.
Istället för att uttrycka tillit till bolaget låg fokus alltså på vindkraftverken
och energin de skulle producera. Då artefakter som vindkraftverk konstrueras av människor är det dock indirekt mänskliga aktörer som visas tillit
(Sztompka 1999:21). En anledning till att bolaget inte uppmärksammades
mer var sannolikt att vindkraftsbolaget hade en mer ”vanlig” karaktär än
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Nord Stream. Det var mer kopplat till vardagserfarenheter; aktörerna hade
mött liknande företag förut. Ett uppseendeväckande projekt som Nord
Stream blir på ett annat sätt ett samtalsämne och en ”egen aktör”. Vindkraftsbolaget var dessutom mindre och vindkraftsprojekt är mer vanligt
förekommande än nationskorsande gasledningar med internationell ägarstruktur. Vid tiden för datainsamlingen hade Nord Stream och dess underleverantörer också redan utfört operativt arbete i Slite, medan Boge Vindbruk bara genomfört förberedande arbete som informationsförmedling och
samrådsmöten.
Poortina och Pidgeon (2009:186) och Earle och Cvetkovich (1995)
menar att de flesta människor inte har tid eller intresse av att göra djuplodande undersökningar innan de bestämmer sig för att visa en annan person eller organisation tillit. Istället baseras tillit ofta på om det känns som
att man delar värderingar och har samma förståelse för situationen (t.ex. i
relation till platsens syfte). Det är sannolikt mer vanligt i de fall där verksamheten har en mer bekant och anonym karaktär, vilket troligen kan innebära att aktörerna reflekterar mindre över tillitsrelationen.
En annan anledning till att ingen explicit gav uttryck för tillit, var att
lokaliseringen normaliserades. Etableringen likställdes med andra sätt att
bruka platsen på, vilka sågs som rätt användningsområde. Det känns igen
från hur de som förespråkade Nord Streams användning av Slite hamn
inramade verksamheten som en förlängning av vad som redan förekom där.
Detta likställande med vad som redan fanns låg i linje med bolagets
inramning. När Boge Vindbruks företrädare tillfrågades om varför han
trodde att inte fler frågor av allmän karaktär kring vindkraftsprojektet kommit upp svarade han:
Jag tror att de flesta där är ganska införstådda med vad som händer, i och
med att vi informerat alla, både med brevskrift och på andra möten, och
sådant där. De är väl medvetna så. Markägarna har väl hundra koll, och de
andra tror jag har hyfsad koll. Vindkraft är ju inget nytt på Gotland heller.
(Peter, Boge Vindbruk)

Till skillnad från Nord Stream, som kände att man behövde utbilda allmänheten på grund av dess ovana vid naturgas, menade Peter att allmänheten redan hade erfarenhet av vindkraft, även om han också menade att de
som bodde i området hade behov av mer kunskap om det specifika projektets fördelar. Bland annat beskrevs det som unikt och särskilt miljövänligt
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då vindkraftverken var tänkta att leverera elektricitet till den energislukande
cementfabriken i det närliggande samhället (MPD 2015:4).
Boge Vindbruk byggde istället sin inramning av det egna bolaget kring
att de förestod ett stort allmänintresse. Vindkraft som en förnyelsebar
energikälla var framträdande i bolagets beskrivning av sig själva. Lokaliseringen inramades som ett sätt att nå lokala, nationella och internationella
mål om en ökad andel förnyelsebar energi i energimixen. I högre utsträckning än naturgas, som inte är någon stor energikälla i Sverige, framstod
vindkraftsutbyggnaden på Gotland som oundviklig på ett principiellt plan;
den var inskriven i kommunala handlingsplaner och policys och hade ett
starkt stöd från lokala politiker:
Jo det [vindkraft] är det en [viktig fråga], absolut. För det har varit strategiskt, att vi verkligen vill. Sedan har vi ju många platser som är lämpliga för
vindkraft. (Stina, politiker C)

Den institutionella inramningen från kommunens sida var således att en
utveckling mot fler vindkraftverk var önskad och på sätt och vis oundviklig.
Allmänintresset var en framträdande del även i inramningen som gjordes
av de fastboende som var positiva till lokaliseringen, vilket behandlades i
kapitel 6.
Jämförelser med andra energislag gjordes i naturgasledningsfallet såväl
som i vindkraftsfallet. I naturgasledningsfallet jämförde förespråkarna naturgasen med olja, som framställdes som farligare för miljön vid utsläpp och
mer koldioxidintensiv, medan motståndarna jämförde naturgas med förnyelsebara energikällor. När det gällde vindkraften jämförde lokaliseringens
motståndare vindkraften med sol- eller vågenergi i sin inramning. Boge
Vindbruk, kommunala företrädare och fastboende jämförde däremot vindkraften med kärnkraft, kol och olja, vilka inramades som mer riskfyllda och
som sämre energikällor. Exempelvis uttryckte Sten större förtroende för
vindkraftstekniken än för kärnkraftstekniken:
Kan man garantera att det [kärnkraftverk] håller då så är det jättebra, men
det kan du aldrig. Vi har sett flera stycken som har gått åt helsicke. Så att
vindkraftverken […] det är ju ingen som blir skadad. (Sten, fastboende
Boge/Othem)

Som beskrevs i föregående kapitel sågs vindkraft som en miljövänlig och
behövd energikälla och vindkraftslokaliseringen passade in i de fastboendes
inramning av platsen och i de egna sociala praktikerna. Förståelsen att
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energiproduktion behövdes, och tillhörigheten liksom tilliten till kalkstensindustrin, spillde över på vindkraftsetableringen.
De Boge/Othemsbor som inte kände tillit, företrädesvis fritidsboende/inflyttade, hade genom sitt arbete och sina fritidssysselsättningar en annan
relation till energianvändning i allmänhet och platsen i synnerhet än de som
bott där länge. De inflyttade hade ofta ett arbete där energianvändningen
inte var lika märkbar som inom industrin eller lantbruket. De argumenterade för att energikonsumtionen borde minska snarare än att ny (om än
ren) energi skulle tillföras systemet, vilket diskuterades i kapitel 6. Som
framkom i kapitel 5 fanns en önskan om en oförändrad landskapsbild hos
denna aktörsgrupp. De såg också platsens syfte som rekreation och en fredad zon för djur och växter. Flera fritidsboende baserade sitt motstånd mot
vindkraftslokaliseringen på kunskap de förvärvat genom sin utbildning, sitt
arbete eller sina fritidsintressen. Dessa sociala praktiker och tidigare erfarenheter gav en inramning av projektet som oseriöst och av vindkraftverk
som en opålitlig teknik.
I jämförelse med Nord Stream var Boge Vindbruk småskaligt och hade
inte lika stora resurser till sitt förfogande. I de inflyttades och fritidsboendes
inramning var småskaligheten ett skäl för att inte hysa tillit. Delvis på grund
av småskaligheten inramade de också bolaget som oseriöst, eller ”hemmasnickrat” som Franz uttryckte det. Erik, som hade ett fritidshus i Boge men
som även ägde mark som påverkades av vindkraftsprojekteringen, hade
stora invändningar mot avtalet med markägarna:
Det var ju så dåligt. Och jag har ju det avtalet, för de ville att jag skulle skriva
på det också, och det var ju under all kritik. Man kan säga det, det är modernt bondfångeri, kom vi fram till, för att markägarna skulle skriva på.
(Erik, fritidsboende Boge/Othem)

Även intresseorganisationer hade ringa tillit till bolagets förmåga att ge
korrekt information. Både ornitologföreningen (GOF) och lokalgruppen av
Naturskyddsföreningen menade att bolagets miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) och ansökan var bristfälliga. Bolaget ansågs inte ha lyckats beskriva
naturförhållanden korrekt, och det ansågs ha bristande kunskap om barriäreffekter för fåglar. Naturskyddsföreningen skrev exempelvis i ett yttrande:
Ansökan innehåller stora brister i MKB, där bl.a. redovisade naturvärden
strider mot den lokala kunskapen i området (Naturskyddsföreningen Gotland 2015)
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Intresseorganisationernas företrädare hade vana vid ansökningsprocesser
sedan tidigare och kunde därför jämföra ansökningshandlingar och kommunikation med andra lokaliseringsfall.

7.1.5. Påverkansmöjlighet och oundviklighet: Boge Vindbruk
Liksom i naturgasledningsfallet innebar en inramning av vindkraftslokaliseringen som en del av en önskvärd utveckling, och tekniken som pålitlig,
att de fastboende och hembygdsföreningen inte kände något behov av att
påverka. Det kan illustreras med hur Annette beskriver hembygdsföreningens ställningstagande:
Det har väl diskuterats om vi skulle ha några synpunkter. Men jag tror. Eller
tror, alltså vi har gjort ungefär likadant där [som med Nord Stream], vi har
inte tyckt att det varit vår grej, i och med att de flesta är överens om att det
inte gör någon större inverkan på någonting. […] Vi har inte känt att det är
våran. [Så] det är inget bekymmer för oss. (Annette, hembygdsföreningen)

Annette likställer föreningens inställning till vindkraftslokaliseringen med
hur de ställde sig till lokaliseringen av Nord Stream till Slite hamn. I ingen
av frågorna har de upplevt ett behov av att agera mot lokaliseringarna.
Annette menade dock att om det hade varit aktuellt att sätta upp vindkraftverk på andra, vad de ansåg mer skyddsvärda, platser i socknarna hade
de protesterat.
Ruben skämtar i citatet nedan om att han ”borde” ha varit emot lokaliseringen då han inte gjorde någon personlig vinning genom den. Det säger
något om hur ”de andra” inramades, vilket diskuteras mer nedan. Men då
Ruben inte hade något emot vindkraft i Boge utan tvärtom välkomnade
den, såg han ingen anledning till att engagera sig:
Jag har inte engagerat mig i det alls. Jag har inte haft någonting emot det.
[…] Men jag äger ingen mark, så egentligen borde jag ju vara emot det,
hehe. (Ruben, fastboende Boge/Othem)

Boge Vindbruk, liksom Nord Stream, inramade lokaliseringen som obestridligen riktig. Bolaget tryckte på att vindkraftsparken planerats till ett
område som utsetts till riksintresse för vindbruk, och därtill avsatts för
vindkraft i kommunens översiktsplan (se kapitel 5). I en intervju med en av
bolagets företrädare hävdade denne att eftersom platsen utpekats som av
riksintresse för vindbruk skulle den förr eller senare komma att bebyggas
med vindkraftverk:
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I och med att det är avsatt område, så kommer det byggas vindkraft, oavsett
om det är vi som bygger, eller det är någon annan som bygger det. Så länge
det inte finns några andra värden som kommer emellan, om det visar sig i
någon utredning att det är olämpligt för vindkraft. […] Men i övrigt kommer det byggas vindkraft här, eftersom det är ett sådant område, där staten
sagt att, här ska vi bygga. Så att egentligen, är det så att det är någon som inte
velat ha vindkraft här, så skulle de ju gått emot kommun eller länsstyrelse i
första skedet, när de gjorde sin första plan (Peter, Boge Vindbruk)

Lokaliseringen inramades därför som ett faktum – om inte Boge Vindbruk
byggde skulle någon annan göra det. Det var också ett sätt att förflytta fokus
från det egna bolaget till myndigheter och generella riktlinjer.
Trots att bolaget gjorde sitt bästa för att framställa lokaliseringen som
oundviklig var det i huvudsak bolaget självt och i viss mån de inblandade
kommunala organen, som beskrev lokaliseringen av vindkraften till Boge så.
De fastboende som välkomnade lokaliseringen var inte säkra på att den
skulle bli av. Som Lena, fastboende i Boge sade: ”Vi får väl se om det blir
något här, blir någon vindkraft här”. Hennes uttalande berodde sannolikt
delvis på att bolaget då redan stött på motstånd vilket gjorde att projektets
framtid framstod som oklar.
De som var kritiska till lokaliseringsplanerna för vindkraftsparken var
mer aktiva och organiserade än de som motsatte sig lokaliseringen av Nord
Streams arbete till Slite hamn. I naturgasfallet skrev personer ur ”allmänheten” på Gotland ett fåtal yttranden och ett antal insändare till lokala
tidningar, samt deltog i samrådsmöten, även om ingen organiserad protest
där fler privatpersoner gick samman förekom. Vad gällde etableringen av
Vindpark Boge initierade en person ett gemensamt upprop som samlade
privatpersoner kritiska till planerna. För de flesta av de mellan tjugo och
trettio hushåll som skrev under yttrandena stannade engagemanget vid en
underskrift, medan några var mer inblandade i att ta fram underlag och på
andra sätt underbygga yttrandena. Det skrevs även insändare i lokalpressen.
De intresseorganisationer (Gotlands ornitologiska förening, Gotlands
botaniska förening, Naturskyddsföreningen Gotland samt Värna det gotländska kulturlandskapet) som motsatte sig Vindpark Boge såg goda
möjligheter att påverka planerna, vilket delvis grundades i att de tidigare
haft inflytande i andra lokaliseringsärenden. Exempelvis kom den prejudicerande så kallade Mästermyrdomen – avslaget på ett av Vattenfalls projekt på Gotland på grund av förekomsten av örnar i området – till stånd
genom påtryckningar från dessa intresseorganisationer (Vattenfall 2013b).
Kompetensen inom det egna området användes för att påverka processen.
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Men engagemanget gav också ett självpåtaget ansvar att agera. Ornitologen
Johan menade att de ideella organisationerna fick sköta mycket av det som
egentligen var myndigheterna och prospektörernas uppgift:
Politiker och byråkraterna, alltså handläggarna på länsstyrelsen och kommunen, de sitter ju på arbetstid och gör det här och i deras arbetstid så ingår
det att dels ska de kunna och dels hantera de här frågorna, besluta och
utreda. Och vi sitter liksom ideella och får göra både fältjobb och skrivjobb
som vi tycker att det är myndigheternas och faktiskt bolagens uppgift, de ska
ju göra en objektiv bra utredning och på grund av att de inte gör det utan att
de misslyckas eller omedvetet liksom styr resultaten i ena riktningen då
tvingas vi ju liksom att lägga ner en massa jobb. Vi skulle ju kunna sagt att
’Äh vi är inte så engagerade i de här frågorna, vi struntar i det’ men litegrann
av vårt existensberättigande är ju att vi faktiskt står på oss och driver [de
här] frågorna. (Johan, Gotlands ornitologiska förening)

Intresseorganisationerna hade den expertkunskap som var nödvändig för
att bemöta bolagets framställning, regionens inställning och länsstyrelsens
förhållningsregler.
Inflyttade/fritidsboende och intresseorganisationer som motsatte sig lokaliseringen utifrån platsrelaterade eller platsöverskridande aspekter och
inte kände tillit till bolaget upplevde alltså att de hade möjlighet att påverka
projektet. Vilket de också rimligen hade haft. Enligt vindkraftsbolaget gjordes exempelvis ändringar i parkutformningen, där flera vindkraftverk togs
bort, till stor del på grund av Gotlands botaniska förenings (GBFs) kommentarer (Boge Vindbruk 2012b:6), och enligt Gotlands ornitologiska förenings (GOF) företrädare var det föreningen som påtalade att det häckade ett
havsörnpar i området, vilket slutligen fällde projektet.

7.1.6. Att inte ”ta det goda med det onda”
Ovan beskrevs hur spektrumet mellan ”förespråkare” och motståndare” i
naturgasfallet kännetecknades av ”särkopplad tillit”. I vindkraftsfallet fanns
i motsvarande spektrum de aktörer som kände tillit till tekniken, till vindkraft som energikälla och/eller till de personer och organisationer som på
ett generellt plan förespråkade vindkraft, men som av olika anledningar inte
kände tillit till Boge Vindbruk eller till att Boge var en lämplig lokal för
vindkraft. Med andra ord: den mer generella tilliten, som kunde knytas till
en institutionell och metakulturell inramning av vindkraft och klimatförändringar, ledde inte till tillit i sakfrågan, det vill säga lokaliseringen.
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Företrädare för länsstyrelsen och för vissa miljöinriktade intresseorganisationer, som till exempel Naturskyddsföreningen, inramade att vindkraft
var eftersträvansvärt men att lokaliseringen i Boge var problematisk (se
kapitel 6). Det var alltså de platsrelaterade aspekterna i vindkraftsfallet och
de platsöverskridande aspekterna i naturgasfallet som inverkade negativt på
tilliten. Inramningen innefattade också att man inte kunde godkänna lokaliseringen på grund av lagstiftningen om artskydd. Lösningen på ambivalensen mellan en önskan om mer vindkraft generellt och att skydda naturvärdena i Boge blev också här särkoppling. Inramningen fokuserades på att
lokaliseringen inte kunde bli av på grund av lagstiftningen (naturvärden
utgjorde ett större allmänintresse) – det var det som var avgörande i sakfrågan. Vindkraft kunde uppföras ”någon annanstans” där den skulle ha
mindre påverkan på platsen (se kapitel 6). Den egna rollen beskrevs som att
försvara naturvärdena. Det var sålunda örnarna, eller snarare hur örnarnas
skydd behandlades i lagstiftningen, som var ”det oundvikliga”. Man hyste
tillit till att tolkningen av artskyddsförordningen och miljödomstolarnas
bedömning av lokaliseringens olämplighet var korrekt.
En liknande inramning, men med fokus på personliga aspekter istället
för naturvärden, gjordes av fritidsboende/inflyttade som var kritiska till
lokaliseringen men som samtidigt tyckte att vindkraft var en bra energikälla. Dessa deltog på det gemensamma uppropet mot vindkraftsplanerna
för att de var oroliga för att de personligen skulle påverkas av ljud, ljus och
skuggor eller att verken skulle ha inverkan på andra sociala praktiker såsom
promenader eller störa ut tv-sändningar. Andreas sade till exempel:
Nja, det kändes ju inte så kul att få vindkraften här. Jag är inte så mycket
emot vindkraften, men det är just att det är ganska nära. (Andreas, inflyttad
Boge/Othem)

I inramningen visades sålunda misstro mot bolagets försäkringar om att
den personliga trivseln inte skulle störas, men tillit till vindkraft generellt.
Etableringen av vindkraft någon annanstans, eller i Boge men lite längre
bort från den egna fastifheten, välkomnades.
Den resignation som utmärkte företagarnas och de fastboendes särkopplade tillit för naturgasledningen var inte lika tydlig i vindkraftsfallet.
De allra flesta inflyttade/fritidsboende som ville påverka lokaliseringen upplevde att den gick att påverka – även om de kritiserade bolaget för att försöka förhindra det.
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Att lokaliseringen uppfattades som möjlig att påverka gjorde att dessa
aktörers inramning av den egna rollen inte reducerades utan att kritiken
mot vindkraften snarare kopplades samman med egen handling – om än
bara manifesterad i att underteckna ett upprop eller gå på ett möte.
Inramningen av vindkraft som generellt bra men lokaliseringen i
Boge/Othem som olämplig inkorporerades i en bredare inramning av motstånd, vilket visade sig vara en framgångsrik strategi. Det skapades en koherent övergripande inramning som samlade inflyttade/fritidsboende och
tog plats i den formella processen (som diskuteras i kommande kapitel).
Aktörsgruppen bestod av individer med sinsemellan olika förståelser av
lokaliseringen. Den övergripande inramningen var med andra ord på sätt
och vis utvidgad (Snow et al. 1986:472) till att inkludera ett spektrum
åsikter, från entydigt motstånd mot vindkraft på både sakfråge- och institutionell nivå (det vill säga mot lokaliseringen av Vindpark Boge och vindkraft generellt) till kritik som fokuserade på att vindkraftverken i den planerade utformningen skulle hamna för nära bebyggelsen men att vindkraft i
sig var en bra energiform. Att en grupp inkluderar en mängd disparata
argument (från fåglar till estetiska värden) i sin inramning, gör att sammanhållningen kan bli bräcklig (jfr Benford & Snow 2000; Klintman & Boström
2004). Det undveks genom att efter hand göra inramningen smalare, där
vissa aspekter förstärktes medan andra reducerades bort.
Mönstret blev tydligare under processens gång, vilket framgår när gruppens yttranden i lokaliseringsärendet studeras. Från att i ett initialt skede ha
breddats för att rymma många variationer av kritik blev inramningen med
tiden mer specifik, samtidigt som de som skrivit under yttrandena kvarstod
och fler personer tillkom. De mest personliga argumenten (som värdet på
ett specifikt hus gick ner) tonades ner medan några utvalda argument som
upplevdes som de mest gångbara, som örnarna, förstärktes. Detta diskuteras
mer i kommande kapitel.
För att öka sina möjligheter att påverka gjorde de fritidsboende och
inflyttade en överbryggning av inramningar genom att sammanföra sin
egen grupps argumentation med de miljöinriktade intresseorganisationernas. De sökte också stöd hos externa aktörer som fokuserade på ljudberäkningar. Enligt Snow med fleras (1986) och Benford & Snows (2000)
synsätt innebär överbryggningen att de olika inramningarna har samma
ideologiska hemvist men är strukturellt åtskilda. I min förståelse, innebär
det att aktörerna delade sakfrågeinramning, det vill säga att de var kritiska
till Vindpark Boge, men att de gjorde delvis olika institutionella inramningar av platsen och energislaget (jfr Schön & Rein 1994).
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De fastboende som välkomnade vindkraftsparken var – i de fritidsboendes och inflyttades ögon – offer för en slags ”omedveten” resignation,
vilken ansågs förklara deras brist på motstånd. Resignationen knöts till den
sociala situation som man tillskrev de fastboende. Jeanette, med fritidshus i
Boge men permanent bosatt i ett av Stockholms mer välbeställda områden,
sade exempelvis:
Skulle det här vara i någon plats i, nu får du inte uppfatta mig att jag skiljer
på människor men det är ju ändå så att människor, ofta i Stockholm med
hela liksom det samhället och de yrkena och så vidare, är människor som
kan driva sin vilja igenom och tro på att de kan driva och tro på att de kan
förändra och tro på att de gör skillnad. Jag kan bara säga att jag kommer
från Saltsjöbaden och skulle de ställa upp ett vindkraftverk där som skulle
störa på de här punkterna på det här sättet så skulle inte komma upp. Det
skulle inte komma upp ett enda vindkraftverk, de [som bor där] skulle driva
det och de skulle ha kontakter med advokater, skriva sina argument och
samla sig och agera, organisera sig. De är otroligt vana för att de har de
yrkena, vet att de är chefer och vet att de kan driva sin grej. Medan jag tror
att man med de jobb och de erfarenheter och det liv [som finns] här, så [är
det mer] ”vad kan jag göra” och ”det är ju redan bestämt”, ”det blir nog bra”,
liksom så. (Jeanette, fritidsboende Boge/Othem)

Forskare inom fält som miljö- och energirättvisa (environmental- och
energy justice) betonar också att det är lättare att anlägga industriell infrastruktur på platser som redan betecknas som brukade eller på andra sätt
socialt stigmatiserade (jfr bl.a. van der Horst 2007, Heffron & MacCauley
2014). Detta ingick dock inte i förespråkarnas egen inramning. De fastboende som förespråkade lokaliseringen gjorde snarare själva en överbryggning mellan sin egen möjlighet till handling (genom att t.ex. godkänna att
vindkraftverken anlades på deras mark) och de upplevt positiva globala
implikationerna av vindkraft. Det tog sig uttryck i stolthet över att dra sitt
strå till stacken. Eller som Inger säger:
Varför skulle just jag [stå emot utvecklingen] Nej, jag tycker faktiskt att alla
får ta sin del. (Inger, fastboende Boge/Othem)

De som kände tillit till bolaget och tekniken överlämnade ansvaret till
bolaget. För vissa innebar det att de inte engagerade sig, men tilliten innebar
inte per automatik passivitet. Hembygdsföreningen spelade exempelvis en
aktiv roll i planeringen inför fördelningen av de tidigare nämnda bygdemedlen. På samrådsmötena deltog både de som var positivt och negativt
256

7. POSITION, TILLIT, PÅVERKANSMÖJLIGHET

inställda till lokaliseringsplanerna och delgav sin syn på platsen och på vad
som skulle vara den bästa utformningen av vindkraftsparken. Att hålla sig à
jour med utvecklingen var ett annat sätt att vara aktiv. Exempelvis samlade
några av dem jag intervjuade all information som kommit från bolaget i en
pärm, och hade varit på alla samrådsmöten.

7.2. ”Vi” och ”de andra”
I mina intervjuer och annat empiriskt material förmedlar aktörerna ofta
tydliga bilder av ”de andra”, det vill säga av dem som tyckte annorlunda än
och utförde andra praktiker än de själva, men även av sådana som de lierade
sig med. Aktörerna kunde också liera sig med artefakter (som cementfabriken), naturfenomen (som örnarna), eller lagtexter (som artskyddsförordningen), även om dessa inte har en egen agens på samma sätt som de
mänskliga aktörerna (jfr Latour/Johnson 1988; Pickering 1995).
Genom jämförelser med andra förstärks den egna inramningen och blir
på så sätt viktiga beståndsdelar i inramningarna. Att skapa gränsdragningar
till andra inramningar kallas inom forskning om sociala rörelser för
boundary, eller adversarial, framing (Benford & Snow 2000; Klintman &
Boström 2004). Gamson (1995:101) menar att kollektiva handlingsinramningar är antagonistiska, det vill säga att ”’we’ stand in opposition or conflict to some ’they’”. I den här studiens sammanhang innebär det att aktörer
för att legitimera och förstärka den egna förståelsen av lokaliseringen tillskrev ”de andra” olika egenskaper. Därigenom tydliggjordes skillnaderna
och de respektive inramningarna förstärktes. På så vis konstruerade förespråkare och motståndare separata och sinsemellan motstridiga inramningar, som syftade till att klargöra gränsen mellan ”gott och ont” (jfr Klintman & Boström 2004). Det gjordes även gränsdragningar inom grupperna.
Gränsdragningar visade sig exempelvis däri att vissa av dem som motsatte
sig naturgasledningen av miljörelaterade skäl distanserade sig från dem som
motsatte sig den av säkerhetspolitiska skäl.
Hänvisningar till ”fakta” och allmänintresse var framträdande i alla inramningar. De vilkas åsikter om lokaliseringarna stred mot ens egna sades
drivas av ”känslor” och vinsthunger. Det vanligaste förekommande ”fakta”argumentet rörde miljö- och energifrågor, även om kombinationerna skiljde sig åt mellan fallen och mellan förespråkare och motståndare. Faktaargumenten var avgörande eftersom de ansågs kunna bekräftas eller falsifieras.
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7.2.1. ”Vi och de” i relation till naturgasfallet
Inramningen av att Nord Stream var ett pålitligt projekt och att uthyrningen av Slite hamn var något positivt innehöll också en bild av ”de andra”
som känslodrivna. Flera politiker och tjänstepersoner återkom i intervjuer
till att de tagit ställning för naturgasledning och hamnuthyrning efter att de
tagit del av all den information som distribuerats av Nord Stream och andra
aktörer. Samtidigt menade de att de som var kritiska till naturgasledningen
hade valt att inte eller inte haft förmågan att ta till sig fakta. Det kan knytas
till att Nord Stream-frågan sågs som för stor och komplex för ”allmänheten” att sätta sig in i. Dessa politiker och tjänstepersoner uppfattade alltså
att de var i överläge i relation till ”allmänheten” på grund av sin förmåga att
ta till sig och analysera information, De som var kritiska, ”de andra”, ansågs
istället ha argumenterat utifrån känslor. ”Rysskräck” var ett uttryck som
ofta användes (se kapitel 6). ”Det var en debatt som styrdes mer av känslor
än bestämda uppfattningar”, som en moderat politiker menade i en intervju, eller som Bengt sade:
Och då var det ju det här känslomässiga engagemanget, rysskräcken, som
gjorde frågan jättestor, och ingen sakfråga i praktiken då. (Bengt, politiker C)

Bengt refererar till allmänheten på Gotland. Citatet illustrerar en inramning
där de med ett kritiskt säkerhetspolitiskt resonemang sågs som oinformerade och känslostyrda – det vill säga motsatsen till bolagets hållning som
ansågs vara baserat på fakta. De säkerhetspolitiska åsikterna kunde därför
viftas undan som ovetenskapliga. Att på detta sätt bagatellisera motståndet
görs enligt Fransson, Elander och Lidskog (2011) även av Nord Stream i
bolagets beskrivning av sina kritiker på nationell nivå.
Ett sätt att förstärka att den egna åsikten var faktabaserad var att skilja på
sin personliga åsikt och sin professionella. Det var något som gjordes
framförallt av politiker vilket speglar de sociala praktiker de är inblandade i.
Sture sade bland annat:
Det som hon [min sambo] vill veta är vad [Sture] tycker. Då funkar det så,
jag kan inte tycka något annat än det jag kommit fram till i beslutsprocessen,
eftersom jag vägt in olika aspekter i det här med vindkraften, eller med gasledningen, så har jag ju landat i att min personliga uppfattning är att jag är
negativ till gasledningen, men jag kommer ändå ut och säger ja till projektet.
(Sture, politiker S)
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Stures privata kritik grundade sig inte på säkerhetspolitiska argument utan
på energirelaterade. Då det ansågs oundvikligt att naturgasledningen skulle
komma att byggas var hans inställning att kommunen skulle ta det goda
med det onda. Citatet exemplifierar en särkoppling av handling och ideologi, det vill säga vad personen tyckte privat var irrelevant i sammanhanget
då uppgiften som lokalpolitiker är att se till kommuninvånarnas bästa (jfr
Brunsson 2006).
I kapitel 6 beskrevs hur miljö- och klimatfrågor ingick i både förespråkares och motståndares inramningar i naturgasfallet, om än på olika sätt.
Däremot tonade Nord Stream och dess förespråkare ner de säkerhetspolitiska
aspekterna – förutom när det handlade om att förklara antagonisternas ”felaktiga” och känslodrivna inramning. Det gjorde säkerhetspolitik till en springande punkt i särskiljandet av inramningarna och skapandet av ”vi och de” i
naturgasfallet. Som beskrivet i Edberg, Fransson och Elander (2017) dominerade vid tiden för intervjuerna (2012–2013) en lokalpolitisk kultur där
säkerhetspolitiskt grundad kritik mot Ryssland förlöjligades. Den kulturen
har sedan dess försvagats i och med politiska händelser av uppenbar säkerhetspolitisk relevans såsom Rysslands annektering av Krim och utökade
militära verksamhet i Östersjöregionen. Detta visar hur föränderliga inramningar är över tid, vilket diskuteras mer i nästkommande kapitel.
Kritikerna av naturgasledningsprojektet såg naturligtvis inte de säkerhetspolitiska aspekterna som uttryck för känslor utan som argument med
bäring. Som Lars uttryckte det:
Det handlade om att en strategiskt viktig hamn lånades ut till främmande
makt. Där man gick med på att svenska båtar inte fick lov att komma in
under vissa perioder. Helt otroligt egentligen. (Lars, politiker M)

Den här inramningen betonade att uthyrningen av hamnen var en kortsiktig affär som äventyrade säkerheten för lokal vinnings skull. Kritiken
inramades som att en svensk hamn lånades ut till utländska intressen.
Anklagelserna om rysskräck bemöttes genom att hävda att det inte var
Ryssland specifikt som var problemet utan att de hade motsatt sig en liknande affär till vilket utländskt företag som helst. Det kan illustreras med
moderata politikern Fredrika som sade:
Och sedan får man höra att en massa sådana här fånerier att man är rädd för
ryssar. Och det handlar ju inte om det, utan det handlar ju om att man vill
att kommunen ska ha ett schysst avtal och medborgarna ska ha schysst avtal
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för det är deras pengar. Så politiker får ju inte leka med medborgarnas
pengar. Och inte spekulera. (Fredrika, politiker M)

Icke desto mindre var det kring den ryska inbladningen i projektet som
mycket av konflikten kretsade. Att det ”ryska” tonades ner av politiker och
tjänstepersoner, såsom i citatet ovan, är således ytterligare ett utslag av den
vid den tiden dominerande inramningen. Liksom Sture ovan kan också
Fredrikas uttalande knytas till en institutionell inramning av lokalpolitikerns roll och vilka sociala praktiker som de ska vara engagerade i och
vilka de bör undvika. Här sågs dock lokalpolitiken som innehavandes ett
ideologiskt och i tid och rum långtgående ansvar.
De som inramade lokaliseringen som en risk förstärkte sin inramning
genom att beskriva de som gjorde en motsatt inramning som inskränkta,
”giriga” och att de satte egenintresset framför det allmännas bästa genom att
äventyra säkerheten samt bidra till klimatförändring och förstörda havsbottnar. De som välkomnade Nord Stream till Slite beskylldes alltså för att
reducera sina inramningar och för att inte ha förmågan att lyfta blicken och
se bortom det konkreta och kortsiktiga.

7.2.2. ”Vi och de” i relation till vindkraftsfallet
Även i vindkraftsfallet gjordes inramningar utifrån en förståelse av ”vi” och
”de”. Genom att inrama den egna inställningen som baserad på en objektiv
och saklig argumentation, framställdes implicit eller explicit de som tyckte
annorlunda som känslostyrda och/eller vinningslystna.
De fritidsboende/inflyttade och intresseorganisationer som var kritiska
till planerna menade att de tog ansvar för det allmännas bästa genom att försöka stoppa etableringen, och att deras argument byggde på fakta. Claes, som
ägde ett fritidshus i Boge och var kritisk till planerna, sade bland annat att:
Jag tänker ju fritt. Jag försöker få en balans på det hela, och vad är bra för
majoriteten av befolkningen, det som jag tror är bra för den allmänna
utvecklingen. (Claes, fritidsboende Boge/Othem)

Att stoppa vindkraftsetableringen sågs som långsiktigt gynnsamt för hela
bygden, vilket illustreras av Greta:
De utger ju sig från att vara att det här är något som gynnar bygden, vilket,
om man ser det i ett längre perspektiv, eller i ett annat perspektiv, tror jag
inte alls gynnar någon bygd. Utan det gynnar några enstaka jordägare, som
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får en liten, man får en liten bygdepeng, och de får något arrende. (Greta,
inflyttad Boge/Othem)

Greta hade genom sitt arbete mycket kontakt med semesterfirare, vilket
innebar att hon hade en annan syn på hur platsen skulle brukas än de som
arbetade inom kalkstensindustrin eller lantbruket.
I kontrast till det egna värnandet av det allmännas bästa ansågs de som
förespråkade lokaliseringen inte vara förmögna att se länge än till lokala
eller personliga vinster av projekten:
Du vet det här med egenintresset ljuger aldrig, det gäller i nästan alla lägen.
Och vad jag upplevde då, det var väl att jag såg, med [NN NN] i Boge, de såg
fram emot det här, för dom tyckte väl att det var ett sätt att tjäna pengar på
det. […] Men sen var det ingen som tänkte på det här, var det fult eller? Vad
händer med naturen? Hur är det med fågellivet? (Erik, fritidsboende
Boge/Othem)

I ovanstående citat beskrivs markägare som positiva till projektet då det
skulle ge dem ekonomisk vinning, men som okunniga om mer långtgående
konsekvenser för den lokala miljön. Vidare inramades vindkraftsförespråkare som några som plockar orättfärdiga poäng genom att hänvisa till att
vindkraft är en förnyelsebar resurs. Med andra ord framhölls att vindkraftens förnyelsebara karaktär gör att den ofta legitimeras och godkänns av
beslutshavare på fel och orättfärdiga grunder. Miljöaspekter blir som ett
alibi för att vindkraft alltid är bra, och motståndare kan avfärdas som
klimatförnekare. En aspekt av inramningen var att varje vindkraftsprojekt
istället måste behandlas för sig, och att bedömare inte får glömma att vindkraftsproducenter vill föra fram ett vinnande koncept och tjäna pengar, inte
rädda världen. Det perspektivet får illustreras av Johan:
Misstolka mig rätt, jag är inte emot vindkraft, men det har varit lite Klondikerush i det hela och hallelujastämning när vindkraftsbolag, kommunpolitiker och andra organisationer har liksom – perfekt nu bygger vi vindkraft och räddar jorden. Lite onyktert tycker vi och då har vi framställts
kanske medvetet men även omedvetet som att vi är kärnkraftskramare och
alla som är emot att rädda jorden är onda människor. […] Vindkraftsbolag
och projektörer vill gärna lyfta [sig som] de goda exemplen – att de ska
rädda jorden och det är därför de gör det här. Jättesvårt att föra en debatt
och så säger de att herregud här ska vi rädda jorden och så pratar ni om ett
örnpar. Alltså vad väger tyngst och sådär? Det är nog svårt att nå ut och så
betvivlar vi starkt, lite som i Nord Stream-grejen, att vi tror inte ett spår på
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att vindkraftsbolagen är ute efter att rädda jorden utan de tjänar pengar på
det och utnyttjar det. Sen att det finns positiva saker med den verksamheten
det är en annan sak […]. (Johan, Gotlands ornitologiska förening)

Gotlands ornitologiska förening och andra intresseorganisationer, liksom
de fritidsboende/inflyttade, menade alltså att bolaget drevs av egenintresse,
inte miljöintresse. Dessutom inramades bolagets argument som icke underbyggda med fakta och verksamhetsunderlaget som ”bristfälligt” (Naturskyddsföreningen Gotland 2016).
Både bolaget och de fastboende som förespråkade etableringen av vindkraftverk i Boge beskrev sig själva på motsatt sätt – måna om att dra sitt strå
till stacken för att motverka klimatförändringar. I den inramningen var det
istället de som motsatte sig lokaliseringen som anklagades för att inte se
hela bilden. De sades inte ta ansvar för klimatfrågan och bara vara ute efter
”lugn och ro”. Dessutom sågs de som inte ägde mark som missunnsamma:
Karin: Vad är det folk stör sig på?
Ruben: Jag vet inte… Utsikten? Sen är det det att du har ju lite avundsjuka.
De får ihop lite pengar på det, de som arrenderar ut mark. Så det är säkert
lite sådana där saker också.

Motståndarna ansågs drivas av NIMBY-motiv, där motståndet förminskades till en personlig fråga och också en fråga om brist på kunskap. Som
Sture uttrycker det:
Folk är ganska negativa till vindkraftsutbyggnader. Gärna vindkraft, men
inte på min bakgård, är väl det klassiska (Sture, politiker S)

Vissa lokalpolitiker, tjänstepersoner liksom projektörer och andra vindkraftsförespråkare menade att motstånd mot vindkraft baserades på brist på
kunskap om problemet eller projektet. Med bättre kunskap skulle även motståndarna förstå vad som var ”fakta” och vad som var ”myt” (jfr DevineWright 2009 i Devine-Wright & Devine-Wright 2006). Detta kallas för
”information deficit perspective” i den växande forskningen om närboendes
motstånd mot lokaliseringar av nya verksamheter. I den forskningen finner
man alltså fler förklaringar än NIMBY (Owens & Driffill 2008).
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7.2.3. Vi är inkluderande – de är perifera
Ett sätt att särskilja den egna inramningen från ”de andras”, ett sätt som
tydligt framträder i både vindkrafts- och naturgasfallet, var att framställa
den egna gruppen som inkluderande och ”de andra” som tillhörande en
perifer grupp utan allmänt stöd (jfr Kurtz 2003). Det innebär att den egna
gruppen sades inrymma ett brett segment medan ”de andra” beskrevs som
representanter för specifika intressen. De politiker som förespråkade en
uthyrning av Slite hamn till Nord Stream inramade exempelvis majoriteten
politiker som enade, även över blockgränsen, och Nord Stream-projektet
som okomplicerat ur lokalpolitisk synvinkel:
Men politiskt, på ön här, så blev det väl egentligen aldrig någon riktig skarp
motsättning mot det här projektet. Det kändes som att både majoritet och
opposition var överens i tidigt skede (Gustav, politiker C)

Det gällde även fastboende och näringsliv i området samt myndighetsföreträdare, de menade också att de flesta – ”folk i allmänhet” – tyckte som
de, det vill säga att Nord Streams lokalisering till Slite hamn var något
positivt. Det fåtal som gjorde en annan inramning tillskrevs ”rysskräck”.
Yngre personer lade även till att det rörde sig om äldre personer som satt
fast i en rädsla för Ryssland som hörde hemma i en svunnen tid. ”De lever
väl i femtiotalets hårda värld” som Carl, en företagare i turismbranschen,
uttryckte det. Mattias menade att många äldre på en ”ganska naiv, charmig
nivå” hade en rysskräck som fick förnyat liv när Nord Stream blev aktuellt.
Annette är i citatet nedan mer förstående, men menade liksom Carl och
Mattias att det var de äldre som var mest oroliga:
Jag tror det [att äldre är mer kritiska]. Och det tror jag helt och hållet beror
på att de har kriget i nära minne, och alla dessa människor som kom till
Gotland, och så vidare, som hade sett den här mycket hårdare sidan, än vad
vi som är något yngre har gjort. (Annette, hembygdsföreningen)

Aktörer som var kritiska till hamnuthyrningen och Nord Stream i allmänhet menade emellertid också att många delade deras inramning av frågan,
men att de inte explicit gav uttryck för den på grund av resignation eller
rädsla att bli hånade. Politikern Fredrika, som ställde sig kritisk till uthyrningen av Slite hamn till Nord Stream, upplevde exempelvis att många
delade hennes uppfattning:
Karin: Känner du dig ensam i att känna så här?
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Fredrika: Nej, nejnejnej, nej o nej. Det är väl, de enda som man stött på som
har varit för är vissa politiker. Men folk i allmänhet tycker jag är väldigt
fundersamma, både miljömässigt och försvarsmässigt för vad som kan
hända. Så det upplever jag inte alls, någon ensamhet i det, nej det gör jag
inte. […] Det finns säkert de som är för också som tycker att vi får en hamn
men de flesta säger att man får ingenting. Vi får ingenting, det är alltid något
som man får betala. Och hur går det med Östersjön.

Också de som var kritiska till Nord Stream inramade sålunda den egna
gruppen som en heterogen men enad grupp.

Fastlänningar och markägare
Också i vindkraftsfallet inramades ”de andra” som en perifer grupp medan
de med liknande åsikter framställdes som en bred sammanslutning. Exempelvis inramade de som välkomnade vindkraftverken till Boge kritikerna
som en grupp bestående endast av fritidsboende som ville ha det tyst och
lugnt omkring sig. Dessa ”fastlänningar” framställdes som emot all slags
utveckling i bygden:
Nej, så jag är irriterad på alla de här som inte bor här. De bor här en månad,
en och en halv, och överklagar och överklagar på allt möjligt. […] Det ska
inte göras i ordning någonting. Och det är bara fastlänningar, de flesta.
Minst 99 procent. Sen finns det väl någon gotlänning med, men inte, det är
inte så stor procent. (Sten, fastboende Boge/Othem)

Detta gällde således inte bara vindkraftsutbyggnaden, utan var ett uttryck
för en generell uppdelning mellan fastboende och fritidsboende sommargotlänningar (till vilka även de som var inflyttare till bygden i vissa fall räknades). Kritikerna beskrevs som svaga, splittrade och utan lokal förankring,
medan det egna lägret ansågs företräda den allmänna meningen. Peter, som
företrädde bolaget som ville etablera vindkraftverken säger till exempel:
Alla markägare vill ha det här och alla gotlänningar själva vill ju också ha det
här. (Peter, Boge Vindbruk)

Bland vindkraftslokaliseringens kritiker upplevde sig på samma sätt vara i
majoritet – ”folk är antingen neutrala eller så är de emot”, som Franz
uttryckte det. De fastighetsägare som motsatte sig lokaliseringen inramade
det egna lägret som en sammanslutning av både fastboende och fritidsboende medan förespråkarna beskrevs som några få vinsthungriga markägare. Så även av frivilligorganisationerna:
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Det är helt förståeligt, om det kommer någon, sen bjuder de en bra summa,
med årligt arrende […] Det är ju ren ekonomi, och jag förstår ju det. (Sven,
Värna det gotländska kulturlandskapet)

För både förespråkare och motståndare till lokaliseringarna var det därför
viktigt att understryka sin anknytning till platsen, och att de var de som tog
mest ansvar för den.

7.3. Position: Diskussion
Inramningen av bolaget och projektet Nord Stream som objektivt och
kunskapsförmedlande samt svårt att påverka var starkare än motsvarande
inramning av Vindpark Boge. Den är också starkare än andra inramningar
av naturgasprojektet. Det ska dock betonas att intervjuerna genomfördes i
slutfasen av bygget av naturgasledningen, och att kritiken mot den tonades
ned under processens gång.
De instanser som ger tillstånd i lokaliseringsärenden (länsstyrelser,
nationella myndigheter som Naturvårdsverket och så vidare) är institutioner med ett högt förtroendekapital (jfr Sztompka 1999: kap 3). Därför är
det svårare att kritisera ett projekt efter att det fått tillstånd eller godkännande av dessa institutioner. Tilliten till den tekniska kompetensen förstärks genom att en instans med högt förtroende går i god för projektet, och
frågan försvinner ofta från dagordningen. Det var alltså svårare för naturgasledningens motståndare, framförallt efter att projektet godkänts, att tillskriva sig själva ett faktaövertag.
På samma sätt påverkades inramningarna av lokaliseringen av vindkraftverken av att Vindpark Boge vid tiden för intervjuerna redan drabbats
av bakslag i processen. Aktörer hade därtill upplevt att andra vindkraftsprojekt stoppats tidigare på Gotland (som i Mästermyr) trots att energikällan förordades på politisk nivå. Då det redan existerar vindkraftverk på
Gotland, fanns det referenspunkter och kopplingar till befintliga sociala
praktiker. Aktörer hade något att förhålla sig till vad gäller sinnesintryck –
som det befintliga vindkraftverket vid kalkbrottet. Andra förklaringar till att
vindkraftsprojektet upplevdes som lättare att påverka var projektets småskalighet vilket gjorde det mer överskådligt och därmed hanterligt. Förekomsten av en så konkret företeelse som ett örnrevir i lokaliseringsområdet
påverkade sannolikt också att vindkraftslokaliseringen uppfattades som
lättare att påverka.
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Den höga tilliten till Nord Stream kan delvis förklaras med att missnöjet
kanaliserades till kommunen istället för till Nord Stream. Exempelvis var
det kommunen som hölls ansvarig för att hamnen inte utrustats för passagerartrafik, och för att den del som var avsedd för fritidsbåtar var felkonstruerad. Exempelvis säger handlaren Stefan:
Men de gjorde ju inte färdigt kajen, fast det var ju Region Gotlands fel så. Så
nu är inte den färdig för annan trafik då. (Stefan, dagligvaruhandel)

Att kommunen fick stå till svars för brister i hamnombyggnaden kan delvis
förklaras med de ledande kommunala aktörernas iver att särkoppla hamnuthyrningen från Nord Stream i allmänhet. I sin inramning underströk de
att ombyggnationen av hamnen liksom olika åtgärder som vidtogs i anslutning till den gjordes i kommunal regi, om än med pengar från Nord Stream.
Kritiken mot kommunen kan också sättas i ett större sammanhang.
Sztompka (1999:71) skriver att tillit bland annat baseras på tidigare erfarenheter. På samma sätt kan tillitens motsats tänkas uppkomma, det vill säga
att om man upplever att en person eller organisation inte skött sina åtaganden tidigare tenderar man att misstro dem igen (Kasperson, Golding &
Kasperson 1999:22). Olika aktörer gav exempel på situationer där de tyckte
att kommunen agerat felaktigt och oseriöst. En intervjuperson, fastboende
Rolf, sa att ”de har konstrat mycket i den här kommunen”. Ett annat
exempel rörde kommunens eko-identitet:
Du kanske har sett de här stora transportbilarna som går till färjorna i Visby,
med olja? Det tas [i land] här [i Slite och transporteras över ön till Visby]. I
en sådan här kommun som vi ska vara, ekokommun, men nej nej (Lennart,
Naturskyddsföreningen Gotland)

Kommunens upplevda brist på kompetens bidrog till att många istället
litade på Nord Stream. För andra bidrog den upplevda kompetensbristen
hos kommunen istället till att även lokaliseringen ifrågasattes. Kommunen
ansågs helt enkelt inte ha kompetens att sköta en så stor fråga. Ture menade
till exempel:
Vad säger de här människorna som är folkvalda, och bestämmer alltihopa, jo
men tack så mycket, det var ju bra att ni bygger en ny kaj till oss. Ja va fan, då
blir man ju, då drar man ner rullgardinen ju. (Ture, hembygdsföreningen)
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Analysen visar att det som anses gångbart är vad som uppfattas som faktabaserade, objektiva och allmänna argument, medan känslomässiga och
personliga aspekter nedvärderas. Denna värdering av olika typer av argument inkorporerade och hanterade aktörerna på olika sätt i sina inramningar, genom att medvetet och strategiskt, eller omedvetet, inkludera och
exkludera olika aspekter. I de fall inramningarna är mer strategiska (Gray
2003:17), förstärks således mer mätbara och upplevt objektiva värden på
bekostnad av mer emotionella och personliga aspekter av lokaliseringen.
Larsson S. (2011) menar att personer som bor nära vindkraftverk ofta
använder sig av naturvetenskapliga och tekniska argument, som bullernivåer, i sin kritik av vindkraft istället för att hänvisa till ”sociala och privata
drivkrafter” (2011:24). Jag menar på samma sätt att det anses mer strategiskt att argumentera utifrån aspekter som inte är personliga. Vissa aktörer
exkluderade exempelvis mer estetiska värden kopplade till sinnen liksom
privatekonomi i sin argumentation. Den mest framträdande personen inom
den lokala motståndsgruppen får illustrera:
Sen talar vi om [i yttrandet] bullerstörningarna, minskning av värde på
fastigheterna vilket vi inte skriver så mycket om eftersom det för mig är att
jag kommer förlora mycket pengar så det är väldigt emotionellt men jag tror
inte att det ger så mycket kraft i ett yttrande så vi skrev bara några rader om
det. (Franz, inflyttad Boge/Othem)

Franz, som gått runt och knackat dörr samt varit drivande i författandet av
de yttranden som gjordes i MKB-samrådet, sade att hans initiala privata
skäl för att engagera sig emot vindbruksplanerna var risken för ett minskat
värde på hans fastighet, buller och ett förstört landskap. Dessa konsekvenser
för honom själv ansåg han dock inte vara något tungt argument, vilket
citatet ovan visar. Istället har han i sitt engagemang i den lokala motståndsgruppen lärt sig mer om hur fåglar och fladdermöss påverkas och om formella bestämmelser runt Natura 2000-områden och gränser för riksintresseområden för vindbruk vilket inkluderats i gruppens yttranden.
Få sade dock rakt ut att de gjort strategiska inramningar, det var främst
något som ”de andra” eller i alla fall ”någon annan” ansågs ha gjort. I
inramningen som visade tillit till Nord Stream beskrevs exempelvis ”de
andra” som att de förstärkte sin säkerhetspolitiska kritik genom att också ta
upp miljöfrågor för att få sina argument att se mer trovärdiga ut:
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[Hos] den person som jag tänker på nu var det väldigt mycket det här med
rysskräck och de här bitarna faktiskt. Och miljö. Man blev ju starkare om
man bakade ihop båda argumenten (Stina, politiker C)

Analysen visar alltså att det sågs som en svaghet att basera sitt ställningstagande på känslor, samtidigt som det heller inte var eftersträvansvärt att
göra strategiska inramningar, vilket framstår som en paradox. Det eftersträvansvärda var istället en vetenskapligt grundad övertygelse.
Att få explicit sade att de gjort strategiska modifieringar av sin inramning gör det svårt att spekulera i huruvida aktörer inkluderade exempelvis
miljö- och klimathänsyn i sin argumentering av strategiska skäl – som att
markägare framhävde att vindkraft är förnyelsebart när det de ”egentligen”
ville var att tjäna pengar, eller att motståndare pratade om naturvärden när
de ”egentligen” ville bevara sin utsikt. Det är inte heller inom ramarna för
denna studie att försöka beskriva vad aktörerna ”egentligen” ville. Däremot
är det intressant att notera att då en miljö- och klimatvänlig metakulturell
inramning har blivit så dominerande att man ”måste” formulera sig i sådana termer.
I sakfrågan kunde dock denna miljövänlighet särkopplas från lokala
frågor. Det var extra tydligt i naturgasfallet där särkopplingen skedde genom att aktörerna hänvisade till att man hade för lite kunskap. Därigenom
överlämnades ansvaret till exploatören.
Analysen identifierar inramningar som kännetecknades av resignation
och särkopplad tillit i naturgasfallet, medan skiljelinjen mellan inramningar
som framhävde vindkraftens fördelar respektive nackdelar är starkare.
Exempelvis utgjorde de boende, på permanent eller fritidsbasis, som gjorde
en kritisk inramning av vindkraftslokaliseringen en sammanhållen grupp.
De som välkomnade etableringen upplevde inte vindkraften som något hot
vare sig mot sig själv, platsen eller världen.

7.4. Slutsatser
Kapitlet har analyserat aktörernas inramningar av projektet och den egna
rollen, och hur inramningarna formades i förhållande till andra aktörer. En
beståndsdel var tilliten till att energianläggningarna skulle producera och
transportera energi på ett säkert sätt och att de bolag som ansvarade för
lokaliseringarna gjorde det av ”rätt” anledningar. En annan beståndsdel var
relationen mellan den egna inramningen och ”de andras”, där strategiska
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liksom omedvetna anpassningar av inramningarna gjordes för att förstärka
den egna inramningen.
En till synes objektiv, faktabaserad och allmänt hållen inramning av
lokaliseringarna eftersträvades i bägge fallen. Detta gällde både för hur den
egna inramningen formades strategiskt, och vad som skapade tillit till anläggningarna. Exempelvis framförde båda bolagen inramningar av lokaliseringarna som delar av en naturlig utveckling som inte kan hejdas. Tidigare
forskning visar att om anläggningen framstår som välbehövlig för dem som
befinner sig på platsen dit den planeras är det större chans att den upplevs
som en del av en nödvändig utveckling, och att motståndet mot planerna
därför minskar (jfr Kunreuther, Fitzgerald & Aarts 1993; Kunreuther, Slovic
& MacGregor. 1996:115). Kunreuther, Slovic och MacGregor (1996) menar i
sitt ”facility-siting credo”, där de beskriver vilka element som krävs för en
lyckad etablering, att det är viktigt att uppnå enighet om att ”status quo” är
oacceptabelt. När det gäller lokaliseringen av energiprojekt innebär det inte
minst att uppnå enighet om att energikällan behövs – i den lokala energimixen eller för att förhindra användningen av andra energikällor globalt.
Trots att naturgas kritiseras av många medan vindkraft är en del av en
institutionell inramning av lämpliga energikällor, var det ändå lokaliseringen av Nord Stream som framstod som oundvikligt och värt att visa tillit.
Det visar att platsrelaterade aspekter som uppfattningar om platsens syfte,
här dominerade över platsöverskridande aspekter som uppfattningar om
energislag. Inramningen av arbetet kring naturgasledningen som ett ”naturligt inslag” i Slite var dominerande. Det som ansågs vara naturligt för platsen var en framträdande komponent även i inramningar av vindkraftslokaliseringen i Boge, men där fanns även andra konkurrerande platsmyter.
En annan framträdande skillnad mellan fallen var att det som tycktes
oundvikligt låg på sakfrågenivå i naturgasfallet, det vill säga det var själva
Nord Stream-projektet som framstod som ofrånkomligt – för politiker likaväl som för intresseorganisationer, lokalt näringsliv och fast/fritidsboende.
Storskaligheten, de stora ekonomiska resurserna och den lyckade informationsförmedlingen var avgörande ingredienser till detta. I vindkraftsfallet
var det snarare energiformen som framstod som oundviklig. Den låg i linje
med lokala, nationella och internationella målsättningar om en större andel
förnyelsebar energi i allmänhet och vindkraft i synnerhet. Att projektet
Vindpark Boge däremot inte framstod som oundvikligt gjorde att argumenten för lokala naturvärden samt att det fanns lämpligare platser att
lokalisera vindkraftverk på blev starkare.
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Sammanfattningsvis kan många aktörers tilltro till Nord Stream härledas
till en lyckad kommunikation och till att lokaliseringen upplevdes som
passande på platsen samtidigt som riskerna framstod som vaga. Det var
dock delvis fråga om varianter av en ”särkopplad tillit”, knuten till storskalighet respektive resignation. Inramningen karaktäriserades av att även
om man hade velat påverka hade det inte gått vilket gjorde att det var lika
bra att ta det goda med det onda. De som var ambivalenta ”tvingades” till
tillit; de beskrev det som att ”man måste ju lita på att de vet vad de gör”.
Beslutsmakten över naturgasledningen upplevdes ligga högt över den
lokala nivån, vilket gjorde de lokala aktörerna maktlösa – eller befriade dem
från ansvar beroende på hur man ser det. Att som lokal aktör känna att man
inte kan påverka är ett sätt att undandra sig själv ansvaret för framtiden
men kan också skapa stor frustration och känsla av maktlöshet. Macnaghten och Urry (1998) och Giddens (2011) diskuterar hur aktörer genom
sådana processer kan legitimera sociala praktiker som till exempel att
fortsätta köra bil eller bibehålla ett invant konsumtionsmönster även om de
samtidigt oroas för klimatförändringar.
Vindpark Boge inramades i jämförelse med naturgasprojektet som närmare och vanligare, bland annat fanns tidigare erfarenhet av vindkraft.
Sammantaget upplevdes vindkraftsprojektet därför som lättare att påverka –
att ändra parkutformningen eller att helt stoppa vindkraftsparken.
Inramningen av position görs i relation till de aspekter som diskuterats i
föregående kapitel (platsrelaterade och platsöverskridande). Lokala aktörers
förmåga, möjlighet och/eller vilja att påverka märks också i om och på vilket
sätt de ingår som en del av den formella processen eller ej. Analysen av
position inbegriper också aktörernas grad av inflytande och deras tillit eller
misstro till lokaliseringarna. Om en aktör känner tillit minskar exempelvis
incitamentet för att agera. I den jämförelse som gjordes i kapitel 2 mellan
vindkraftsprojektets respektive naturgasprojektets väg från projektidé till
godkännande eller avslag blev det tydligt att allmänheten och lokala intresseorganisationer var mer framträdande i vindkraftsprocessen. Det speglar vad
som visats i det här kapitlet, nämligen att dessa aktörer upplevde en större
möjlighet att påverka lokaliseringen av vindkraftverken än lokaliseringen av
Nord Stream. I nästa kapitel utvecklas inramningarna av processen, samt
hur inramningarna förändrades över tid.
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KAPITEL 8

Process och förändring över tid

Det här kapitlet diskuterar projektförloppen, och är således inte i första
hand en analys av inramningar av processen, utan av hur inramningarna
förändrades under processens gång. Med andra ord: Vad ansågs lokaliseringen vara en fråga om, och vilken inramning var dominerande under olika
delar av processen?
Platsöverskridande och platsrelaterade inramningar samt inramningar
av position som diskuterats i de föregående kapitlen genomsyrade även den
formella processen kring lokaliseringarna från lansering till realisering eller
avslag. Kapitlet kompletterar de andra kapitlen då inramningarna i den formella processen står i centrum, vilket ger ett delvis annat fokus. Inramningarna som kommer till uttryck i officiella dokument var mer strategiska och
medvetna till sin natur.
Den formella processen och de inramningar som gjordes där påverkade
också de aktörer som inte aktivt deltog i den. Att Nord Stream byggdes gör att
aktörerna vid tiden för intervjuerna hade en levd erfarenhet av lokaliseringen
vilket till stor del saknades i fallet Vindpark Boge. Det kan antas ha gett
inramningarna olika karaktär, och gör det relevant att studera hur inramningarna såg ut innan besluten fattades och hur de därefter förändrades.
Inramningarna förändrades – omvandlades – under processens gång.
Gray (2003:32) skriver att ominramningar endast kan ske när aktörerna får
perspektiv på frågan och kan backa från sin egen inställning till förmån för
någon annans. Det perspektivet utgår dock från att konflikten i sig är
statisk, det vill säga att inga nya parametrar uppkommer som kan påverka
inramningarna utifrån. I lokaliseringskonflikterna som analyseras i den här
studien tillkom nya element under processernas gång. Det innebar att
ominramningarna inte självklart berodde på att aktörerna kom till insikt om
att någon annan inramning var ”bättre”, utan att de tog ställning till de nya
förutsättningarna och utifrån dem förändrade sina inramningar. En omin-
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ramning innebär inte heller, menar jag, att konsensus infinner sig (jfr Schön
& Rein 1994:40). Det kan till och med vara så att konflikten blir tydligare.
Av den kronologiska översikten i kapitel 2 framgår att det i båda fallen
var långdragna och speciella processer. Alla detaljer ges inte här, utan jag
har valt att göra nedslag på olika centrala punkter i processen/händelseförloppet. Några dokument accentueras då de är särskilt talande och på ett bra
sätt åskådliggör de olika inramningarna.
Med utgångspunkt i kapitlets fokus – den formella processen och inramningarnas förändring – är det lämpligt att basera analysen på skriftligt
material: kommunala debatter, interpellationer och interpellationssvar liksom yttranden, remissvar, domslut och liknande. Detta kompletteras med
intervjuer med de aktörer som stod bakom de skriftliga dokumenten.
Valet av material påverkar vilka aktörer som blir framträdande. I centrum hamnar lokalpolitiker, tjänstepersoner, myndigheter och intresseorganisationer. Det gör också att fördelningen av aktörer ser lite olika ut mellan
fallen, då olika aktörer varit framträdande i dem. Exempelvis är konflikten
mellan politiker mest framträdande i naturgasledningsfallet, medan konflikten mellan vindkraftsbolaget å ena sidan och länsstyrelsen och intresseorganisationer å den andra är mest framträdande i vindkraftsfallet. I naturgasledningsfallet gjorde upplevelsen av resignation att organiserat engagemang inom allmänheten uteblev, medan en grupp privatpersoner var en
stark formell röst i vindkraftsfallet.
Som beskrevs i föregående kapitel upplevde de som kände tillit inte
samma behov av att vara aktiva och påverka, vilket gjorde att de inte heller
tog del i den formella processen. Det gällde dock inte politiker, tjänstepersoner och myndigheter vars sociala praktiker består av att arbeta med
sådana frågor.
Av tidslinjerna (figur 2.6 & 2.8.) framgår att processen kring Nord Stream
– både den lokala och den internationella – påbörjades innan processen kring
Vindpark Boge. Därför är det i den förra kapitlet tar sin utgångspunkt.

8.1. Nord Stream – från lansering till realisering
De tidigare kapitlen har handlat om huruvida naturgasledningen inramades
som en miljö-, energi- eller säkerhetspolitisk risk eller fördel, lokaliseringen
som passande eller inte i Slite och bolaget och tekniken värda att hysa tillit
till eller inte. När processen studeras blir det tydligt att kombinationer av
dessa aspekter och vilka aktörer som gjorde de respektive kombinationerna,
förändrades över tid. Som vi kommer att se var de platsöverskridande
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aspekterna mest framträdande i det inledande stadiet, medan de därefter
kombinerades med platsrelaterade aspekter på olika sätt.
I naturgasfallet fanns en dominerande kommunal inramning av frågan
och hur den skulle hanteras. Den företräddes av politiker från de största
politiska partierna – Centerpartiet och Socialdemokraterna – samt av politiker från Moderaterna och Folkpartiet och av en majoritet av ledamöterna i
kommunstyrelsen och tekniska nämnden, liksom under nästan hela processen också av tjänstepersoner i tekniska förvaltningen. Inramningen var sålunda blocköverskridande och innehöll både partier i majoriteten (M, FP,
C) och opposition (S) (appendix 1) Det som utmärkte inramningen var en
”teknisk” och ”rationell” syn på kommunens och lokalpolitikens uppdrag
som inkluderade att deras roll var att värna lokala intressen och att ansvaret
var begränsat till det kommunala området. Den inramningen, som tack vare
att den företräddes av ledande politiker också blev den officiella i uttalanden, remissvar och yttranden, förändrades dock under processens gång.
Eftersom den dominerande inramningen förändrades sammanföll den
ibland med andra inramningar. Dessa alternativa inramningar, som gjordes
av politiker från Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna och Folkpartiet,
var mer konstanta under processens gång. De betonade att deras uppdrag
gick utanför kommunens gränser och var mer ”ideologiska” eller ”politiska”, till sin karaktär. Med andra ord var de till skillnad från den dominerande inramningen mer i linje med vad Brunsson (2006 kap 2.) kallar för
”the political organization”, som karaktäriseras av diversitet, diskussion och
långa beslutsvägar där problemet är viktigare än lösningen.
”The political organization” liksom sin motpol ”the action-organization”
som kännetecknas av samförstånd, specialisering, snabba beslut och är lösningsinriktad, är båda idealtyper. Inramningarna lutar sig alltså mot varsin
idealtyp, där aktörerna betraktade sina sociala praktiker olika.

8.1.1. Initialt fokus på platsöverskridande aspekter
Innan Nord Stream år 2007 bad om att få hyra Slite hamn och lagringsytor
för utskeppning och lagring av rör (se kapitel 2) var det föga förvånande
alltså de platsöverskridande frågorna som dominerade inramningarna.
I spektrumets ena ände återfinns den inramning som redan initialt såg
naturgasledningen som ett opolitiskt infrastrukturprojekt. I den betonades
att det var ett viktigt energiprojekt, prioriterat av EU. Detta känns igen från
Nord Streams beskrivning av projektet som diskuterades i föregående
kapitel. Inramningen kan illustreras av kommunala tjänstepersonen Åke
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som menade att han hörde talas om projektet som ett prioriterat energiprojekt inom EU i början av 00-talet i Bryssel:
[…] har nu EU gått in och sagt att det här projektet är ett av de prioriterade
energiprojekten i Europa. Då är det ju så. Och då tycker jag att vi ska försöka
få de fördelar vi eventuellt kan få här då. (Åke, tekniska förvaltningen)

Åke beskrev hur han redan då såg projektet som oundvikligt, och att det
därför var viktigt att Gotland skulle få ut något positivt av det när det ändå
”passerar utanför”. Det som skiljer Åke från många andra kommunala politiker och tjänstepersoner med samma inramning var att han redan tidigt
uppmärksammade naturgasprojektet. Majoriteten berättade i intervjuer att
de blev medvetna om projektet först då det fick lokala implikationer, vilket
kan kopplas till deras fokus på det lokala uppdraget.

Politiska och miljörelaterade risker
I andra änden av spektrumet hittar vi inramningen som redan initialt satte
Nord Stream-projektet i ett mer politiskt sammanhang och som därför
menade att frågan var av stor betydelse. Aktörerna som gjorde denna inramning sade sig ha uppmärksammat naturgasledningsprojektet i ett tidigt
skede. Att ha reagerat tidigt är en viktig del av inramningen då det i dessa
aktörers beskrivning av de egna sociala praktikerna ingick att ha god omvärldskunskap. Inramningen formulerades bland annat av den miljöpartistiska partigruppen. Angående när han först blev medveten om planerna på
en naturgasledning sade politikern Klas i en intervju:
2005 började jag engagera mig i frågan och då var det utifrån en liten, liten,
liten tidningsartikel om att det här var på gång. [Jag] tyckte det var intressant och började läsa på lite och insåg att det här var en icke-fråga i Sverige.
[Men] det var hur stort som helst, tyckte jag (Klas, politiker MP)

Klas menade att naturgasledningsfrågan vid den tidpunkten, år 2005, fått
alltför liten uppmärksamhet, något som delvis förklaras med att frågan då
ännu inte fått direkta lokala implikationer än. De olika inramningarna av
lokaliseringens politiska natur och tyngd hade dock inte bara med tidpunkten att göra. Genom hela processen fanns denna skillnad, men vilken
inramning som dominerade skiftade. Likaså vilka aktörer som gjorde dem.
Naturgasledningen potentiella risk för Östersjöns miljö var en aspekt
som i ett tidigt skede även inkluderades av socialdemokratiska, moderata,
centerpartistiska och folkpartistiska politiker i ledande positioner inom
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kommunen. Exempelvis föreslog den socialdemokratiska dåvarande ordföranden för kommunfullmäktige i ett interpellationssvar att:
[Utifrån ett miljö-] fokus måste rimligen den svenska hållningen vara direkt
avvisande till den planerade gasledningen […]. Riskerna för fisket och havsmiljökonsekvenserna är inte fullt kända men betydande. Hur som helst; jag
är starkt kritisk till detta vågspel med miljön i vårt Östersjöhav. (Lundgren
2006)

En centerpartistisk ledamot lämnade 2006 in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att fullmäktige skulle verka för en placering av
naturgasledningen på land istället för på havsbotten (Kommunfullmäktige
2006). Motionen kritiserades av andra politiker för att vara ett strategiskt
drag i den kommande valdebatten snarare än ett faktiskt ställningstagande
(Edberg, Fransson & Elander 2017), men är en indikator på hur opinionen
såg ut vid tillfället.
Samma inramning gjordes även i yttranden från lokala till nationella
myndigheter. Länsstyrelsen menade bland annat att en eventuell MKB måste
ta hänsyn till Östersjöns känsliga miljö, att havet ”är ett unikt och mycket
känsligt innanhav som under lång tid utsatts för olika former av miljöbelastningar med negativ påverkan som följd”. Yttrandet pekade också på mer
specifika risker för fisket, fågellivet och kulturmiljön, samt att dumpad
ammunition och kemiska stridsmedel, störningar av fartygstrafik, utsläpp
under arbetet samt olycksrisker borde tas i beaktande, liksom att alternativa
dragningar av ledningen borde redovisas (Länsstyrelsen Gotlands län 2007a).
I ett senare yttrande (Ramböll 2007) inkluderade länsstyrelsen sina synpunkter på alternativa dragningar av ledningen samt riskerna för ekonomisk verksamhet och miljö. Yttrandet innehöll också ett avsnitt om naturgas i egenskap av ett fossilt bränsle. Där framhölls att naturgas, även om det
ger mindre koldioxidutsläpp än kol och olja, har negativ inverkan på
klimatförändringarna (Länsstyrelsen Gotlands län 2007b). Inramningen inkluderade således inte bara själva rörledningskonstruktionen och dess
eventuella fysiska påverkan under anläggningsfasen eller på platsen dit den
planerades, utan även platsöverskridande och långsiktiga konsekvenser av
det som ledningen planerades transportera, nämligen naturgas. Därigenom
överbryggade länsstyrelsen inramningen och utvidgade det egna ansvaret.
Sakfrågan kopplades till institutionella och metakulturella frågor om havsmiljöproblematik, energiförsörjning och klimatförändringar.

275

ENERGILANDSKAP I FÖRÄNDRING

Gotlands kommun, genom kommunstyrelsen, hade i detta inledande
skede en mer lokal prägel i sin inramning än länsstyrelsen på så vis att den
betonade eventuella effekter av lokaliseringen på Gotland. Naturgas som
energiform berördes inte. Betoningen lades istället på kommunstyrelsens
roll som företrädare för gotlänningarna, det vill säga sakfrågan knöts till en
institutionell inramning av det egna ansvaret för kommunens medborgare
(Kommunstyrelsen 2007).
Kommunstyrelsen ansåg att Gotland och gotlänningarna kunde komma
att påverkas av anläggningen och ville säkerställa att ”alla risker förenade
med anläggandet, driften och avvecklingen” av naturgasledningen redovisades. Samtidigt betonades att ”anläggningen kommer att läggas utanför
område där kommunen skulle ha någon jurisdiktion eller ansvar”. Kommunstyrelsen efterfrågade därför ett klargörande av hur den svenska staten
avsåg skydda Gotland från eventuella risker med Nord Stream-projektet
(Kommunstyrelsen 2007). I inramningen lades således ansvaret för att motverka eventuella risker med anläggningen, liksom makten att påverka utvecklingen, över på nationella myndigheter. Att den icke-lokala delen av Nord
Stream inte sågs som kommunens ansvar återkommer i hur ledamöter i kommunstyrelsen inramade relationen mellan hamnuthyrningen och naturgasprojektet i dess helhet, vilket diskuterades i föregående kapitel. Det ska dock
betonas att inte alla kommunstyrelsens ledamöter gjorde samma inramning. Flera av politikerna i kommunstyrelsen behöll sin kritiska inramning
av hamnuthyrningen och naturgasledningen under hela processen.
Skillnaden mellan länsstyrelsens och kommunstyrelsens inramningar
visar på den uppdelning som kännetecknade den fortsatta processen. Dels
handlade uppdelningen om synen på den egna rollen – mellan en utvidgning
av det egna ansvaret eller en begränsning. Dels handlade uppdelningen om
huruvida naturgasledningen var en komplicerad och politisk fråga, eller en
teknisk och juridisk fråga (om än av stora mått). Skillnaderna ställdes på sin
spets i och med inkluderingen av en lokal aspekt, nämligen att Nord Stream
ansökte om att få hyra Slite hamn. Då infann sig något konkret att ta ställning
till och hänga upp sin utvidgning eller särkoppling på – var det en fråga med
två aspekter (naturgasledningens tillblivelse och uthyrningen av Slite hamn)
eller två separata frågor där myndigheterna hade olika funktioner?

8.1.2. Frågan får en platsrelaterad dimension
Frågan fick alltså en lokal dimension när tekniska förvaltningen på kommunen år 2007 fick förfrågan om att få hyra Slite hamn från Nord Stream.
Då började lokala media skriva om projektet mer regelbundet vilket innebar
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att frågan blev mer tillgänglig också för dem som inte kommit i kontakt
med den genom sitt yrke eller specialintressen. I och med hamnförfrågan
gick också de lokala myndigheterna från att vara rådgivande till nationella
myndigheter genom remissprocessen, till att vara beslutande i lokala frågor
och dessutom potentiella hyresvärdar.

Hamnuthyrningen särkopplad från Nord Stream
Under ett sammanträde med tekniska nämnden i juni 2007 inramades
uthyrningen av hamnen som en chans till lokal utveckling. Exempelvis
informerade förvaltningschefen tekniska nämnden inte bara om eventuella
kostnader, tidsramar och dylikt, utan även om att Nord Stream-projektet
kunde innebära 30–50 arbetstillfällen (Tekniska nämnden 2007a).
Att frågan blev lokal innebar att fler dimensioner lades till de inramningar som beskrevs ovan. Den huvudsakliga skiljelinjen gick mellan dem
som å ena sidan utvidgade den storskaliga politiska fråga som de menade att
projektet var med en potentiell uthyrning av hamnen och de som å andra
sidan inramade Nord Stream i dess helhet som irrelevant ur en kommunal
synvinkel och som därför menade att fokus skulle vara på den lokalekonomiska chans som hamnuthyrningen innebar. På frågan hur känslig frågan var svarade centerpartisten Gustav, som var ledamot i tekniska nämnden: ”Nej, alltså känsligt, så till vida att det var en stor affär. Det var en stor
kund.” Intervjun fortsatte:
Karin: Men vad var din uppfattning, precis där i början, vad var uppfattningen om själva projektet?
Gustav: Alltså, jag har, med den bakgrund jag nämnde tidigare, vi [tekniska
nämnden] har varit en väldigt mycket operativ verksamhet, så såg jag det
här som en kund som anmäler ett intresse för att samarbete i ett stort
projekt. Jag gjorde ingen skillnad på den här kunden och vilken kund som
helst, om den hade kommit från Danmark eller någon annanstans ifrån. Det
har nog genomsyrat mitt tänkande hela tiden. Däremot finns det många
som har en annan åsikt i den här frågan. Men jag har sett det som en ren
hamnupplåtelse, och det ska vi hålla på med i nämnden, alltså i förvaltningen. Vi ska upplåta hamnar för den trafik som vill besöka oss. Det är
varor och tjänster som ska hanteras ut och in, så är det.

Gustav illustrerar den inramning som gjorde en affärsmässig och opolitisk
inramning av lokaliseringen – vilket var i linje med hur han och många
andra såg på sitt eget, nämndens och i förlängningen kommunpolitikens
uppdrag. I citatet framhävs en inramning av tekniska nämnden som inne277
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havande ett operativt uppdrag snarare än ett politiskt. Det var i linje med
hur Gustav såg på sitt politiska uppdrag, och också i linje med hans yrkesrelaterade sociala praktiker:
Jag vet ju när jag satt med i nämnden tidigare, så märkte jag att det var mer
politik av en ordförande som inte kan teknisk, som inte är teknisk. […] Vi
hade en [tidigare] ordförande, moderat, en äldre herre som, ja han hade
ingen kompetens när det var tekniskt. Och då blev det ju så, mer politisk
värdering i hans agerande, och beslut. (Gustav, politiker C)

Att Gustavs synsätt var det dominerande på nämndens funktion (dess
praktiker) vid den här tidpunkten styrks av att även en vänsterpartistisk
ledamot röstade för uthyrningen av hamnen och därmed frångick en tydlig
trend i partiet att vara kritisk till hamnaffären och naturgasledningen. En
miljöpartistisk ledamot var den enda som gick emot nämndens linje (Tekniska nämnden 2007c).
Vid tiden för intervjun hade Gustav lämnat sina politiska uppdrag och
återgått till sitt arbete i energibranschen. Gustav menade att hans tekniska
kunnande hade gett honom en annan roll och en annan relation till tekniska
förvaltningen, men även till Nord Stream-frågan, än om han varit mer
”politisk”, vilket visar på de sociala praktikernas betydelse för hur inramningar skapas.
Uthyrningen av Slite hamn till Nord Stream inramades alltså som en
affär vilken som helst, och frågan avpolitiserades. Varken ägarförhållandena, energin som transporterades eller eventuella miljörisker till följd av
rörens placering på havsbottnen ingick i den här inramningen – ”Det hade
lika väl kunnat vara vodkaflaskor [som rör för naturgas]” – sade Martin, en
anställd på tekniska förvaltningen. Innebörden var att hamnen hade kunnat
hyras ut till vilket företag som helst. I den här inramningen förstärktes den
lokala frågan, uthyrningen av hamnen, med inställningen att beslutet skulle
fattas på nämndnivå. Som Entman (1993) skriver definierar inramningar
inte bara problemen, utan föreslår också lösningar på dem (vari vem som
bör vara ansvarig för besluten kan inkluderas).
Denna inramning omfattades av dem som helt fokuserade på de platsrelaterade fördelarna och således reducerade bort Nord Stream i sin helhet
ur inramningen, företrädelsevis tjänstepersoner i tekniska förvaltningen.
Inramningen omfattades också av dem som uppmärksammade den miljöoch energirelaterade platsöverskridande problematiken kring naturgasledningen men som särkopplade den från hamnfrågan. Att frågorna särkopp278
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lades från varandra innebar att aktörernas åsikter om naturgasledningen
ansågs ovidkommande för hamnaffären. Att ta beslut i naturgasledningsfrågan ansågs vara nationella myndigheters ansvar, medan den egna kommunens kompetens betraktades som begränsad. Som Sture uttryckte det:
Vi kan inte ta ställning till för och emot en gasledning. Det sköts av regeringen. Så på så sätt klarade vi av den delen. (Sture, politiker S)

Ledamoten ovan, liksom andra som inramade frågan på liknande sätt,
särkopplade alltså frågan från sin egen organisation (Brunsson 2006; Meyer
& Rowan 1977, se även kapitel 3) och hänsköt den till en annan. På så vis
tog de inte heller ställning. Genom att argumentera för att naturgasledningsbeslutet var en fråga av för stor politisk vikt för att diskuteras på
kommunal nivå, samt att inta ett strikt affärsmässigt förhållningssätt gick
det att kombinera ett ”ja till hamnen” med ett ”ingen kommentar” vad
gällde naturgasledningen – i alla fall i offentliga uttalanden. Samtidigt möjliggjordes också en privat och principiell kritik mot gasledningen som
diskuterades i föregående kapitel och som jag återkommer till nedan.
Denna inramningsstrategi var alltså den vanligast förekommande bland
de offentliga aktörerna i det empiriska materialet, där också majoriteten av
kommunstyrelsens medlemmar återfanns. Inramningen, och framförallt
förskjutningen av makt från den egna nivån till den nationella, var dock
mer komplex och fick fler dimensioner under processens gång vilket
beskrivs nedan.

Hamnuthyrningen och Nord Stream – delar av samma fråga
I andra änden av spektrumet gjordes frågan som sagt ”politisk”. Den inramningen gjordes framförallt av kommunala aktörer tillhörande Miljöpartiet,
Vänsterpartiet samt av delar av Moderaterna och Folkpartiet. Även personer ur allmänheten politiserade frågan och agerade genom att skicka in
skrivelser. Inramningens kärna var uppfattningen att beslutet om uthyrningen av hamnen i Slite inte gick att ta utan att samtidigt förhålla sig till
naturgasledningsprojektet i stort. Genom att godkänna uthyrningen av
hamnen ansågs kommunen även ta ställning för naturgasledningen. Ett
exempel är yttrandet från en moderat politiker nedan:
I debatten har de som varit positiva till att acceptera Nord Streams anbud
förklarat att det är en hamnfråga vi har haft att ta ställning till. Detta är enligt min uppfattning att välja att se endast en liten del av totalbilden. Hamnprojektet i Slite är en del av en aggressiv rysk energipolitik för att öka Ryss-
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lands inflytande i omvärlden genom att acceptera och godkänna hamnprojektet i Slite blir Gotland en välvillig medspelare i denna ryska utrikespolitik. Det finns miljöpolitiska, säkerhetspolitiska och allmänpolitiska skäl
till att säga nej till att acceptera Nord Streams bud och ställa hamnen i Slite
till företagets förfogande. Att säga ja är ett allvarligt misstag – på många
plan. (Nilsson 2008)

Kritiken grundades på de miljö-, energi- och säkerhetspolitiska aspekter70
som analyserades i kapitel 6, men även på hur aktörerna menade att processen att ta sådana beslut ska gå till på kommunal nivå. Dessa aktörer ansåg
att det var oriktigt ur ett demokratiskt perspektiv att den kommunala
beslutsprocessen skulle föregå det nationella beslutet. Som en miljöpartistisk ledamot uttryckte det:
Ja, vi landade i en uppfattning att vi inte kan gå före själva besluten som
behöver tas. Det är ju regeringen som ja, på något sätt behöver säga ja eller
nej till det här, tillsammans med miljökonsekvensbeskrivning. Men att vi går
in och rättfärdigar att Slite hamn rustas upp med Nord Streams pengar gör
ju att vi tar ställning, och tycker att det är ett bra projekt. Så det var väl vår
hållning, vi ville vänta tills allt är klart, och då, givetvis, kan vi börja diskutera en upprustning av Slite hamn. (Fredrik, politiker MP)

I den inramningen ansågs kommunen ha möjlighet och kompetens att
uttala sig i den transnationella frågan om gasledningen, även om det var
nationella myndigheters ansvar att ta det slutgiltiga beslutet. En reservation
från en miljöpartistisk ledamot i tekniska nämnden illustrerar en annan
inramning av politikens uppdrag och ansvar i allmänhet och tekniska
nämndens i synnerhet än den handlingsinriktade inramningen ovan. Ledamoten vände sig mot att ett avtal skrevs med Nord Stream:
[…] innan frågan om gasledningen mellan Ryssland och Tyskland är
avgjord. De två delarna hänger ihop. Det blir svårt att förhålla sig oberoende
då kommunen blir remissinstans då Nord Stream ev. lämnar in en ansökan
om att få anlägga gasledning (Bornold 2007).

—
70

I denna analytiska uppdelning av lokala offentliga aktörers inramning av lokaliseringen av naturgasgasledningen placeras alla aktörer som motsatte sig den i samma
kategori. Det innebär dock inte att de var motståndare av samma anledning. Vissa hänvisade till säkerhetspolitiska skäl medan andra åberopade miljö- eller energirelaterade
motiv. Det fanns även de som främst var kritiska till att det kommunala beslutet skulle
föregå det nationella.
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Det inramades som politiskt och moraliskt fel att särkoppla den lokala
hamnfrågan från resten av naturgasledningsprojektet. Istället utvidgades
hamnbeslutet med att även inbegripa Nord Stream-projektet i sin helhet.
Citatet är ett exempel på inramningen av frågan som politisk och med
räckvidd utanför det lokala. Det speglar en institutionell syn på processen
där det är politikens roll att ta ett allomfattande ansvar som sträcker sig
utanför lokal nytta, vilket kan knytas till en metakulturell inramning av
politiken som probleminriktad och präglad av konflikt. I jämförelse var den
särkopplade inramningen mer lösnings- och konsensusinriktad (Brunsson
2006 kap. 2).
Genom att föra in politiska parametrar i inramningen av lokaliseringen
samt att koppla samman frågor på olika spatiala nivåer politiserades fallet av
den här aktörsgruppen. Inramningen utvidgades på så sätt att den inkluderade både hamnuthyrningen och själva naturgasledningsprojektet. Samtidigt menade dessa aktörer att ledningens vara eller icke vara borde vara
styrande i processen, det vill säga att beslutet om projektet som helhet borde
föregå och väga tyngre än de lokala fördelar som hamnuthyrningen skulle
kunna föra med sig. I den meningen skedde även en förstärkning i inramningen. I ett yttrande från en privatperson till förvaltningen står det exempelvis:
[Tekniska] Nämnden spelar ryssen ett starkt fördelaktigt kort i händerna i
kommande förhandlingar om gasledningens vara eller ej i vår närhet.
(Yttrande privatperson 2)

Privatpersonen kritiserade tekniska nämndens beslut att hyra ut Slite hamn,
och nämnden ansågs inte förstå sin roll i det säkerhetspolitiska spelet. Inramningen fokuserades till att handla om platsöverskridande aspekter, och
då framförallt säkerhetspolitiska.

I mellanrummet mellan ytterligheterna
Ovan beskrivs de mest framträdande inramningarna, vilka också står längst
ifrån varandra. Mellan – och inom – dessa fanns varianter som hanterade
relationen mellan de platsrelaterade och platsöverskridande aspekterna
samt ansvarsfrågan på olika vis. Mellan de båda ytterligheterna fanns en
inramning som förespråkade hamnuthyrningen utan att separera den från
Nord Stream i stort. Frågan om naturgasledningen inramades som stor och
komplex, men fördelarna med att anlägga en naturgasledning vägde tyngre
än nackdelarna. Eventuella risker med Nord Stream ansågs ha motbevisats
under processens gång. Naturgasledningsprojektet framstod inte bara som
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en bra affär för Gotland utan även för Europa och för relationerna till
Ryssland. Ryssland framställdes inte som ett säkerhetspolitiskt hot, och farhågorna för miljön ansågs vederlagda efter att bolagets miljökonsekvensbeskrivning godkänts. Därigenom avpolitiserades den lokala liksom den
transnationella frågan. Det kan illustreras med hur moderata politikern
Lilian beskrev det:
Det här var ju en stor och annorlunda fråga […] Man behöver inte vara
särskilt smart för att inse att det var en väldigt laddad fråga. […] Det är
[därför] naturligt att det [hamnen och naturgasprojektet] diskuterades tillsammans. Då skall man inte separera dem ifrån varandra, utan det är ju just
det som är fullmäktiges uppgift, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges uppgift, att se helheten. (Lilian, politiker M)

Den här mellanliggande inramningen överbryggade platsrelaterade och
platsöverskridande aspekter. Sakfrågeinramningen var att lokaliseringen
välkomnades.

Figur 8.1. Nya användningsområden för Apotekskajen. Efter att renoveringen av hamnen utförts och Nord Stream lämnat Slite kunde Apotekskajen användas för andra
ändamål. Här ligger Destination Gotlands färja som i vanliga fall trafikerar Visby samt
ett av kustbevakningens fartyg förtöjda. (Foto: Karin Edberg, 2013)
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Makt och ansvar i relation till Nord Stream
Sammanfattningsvis var en av skiljelinjerna mellan inramningarna huruvida Nord Stream var en ”stor och politisk”, eller ”vanlig och opolitisk”,
fråga. En annan skiljelinje var huruvida den lokala processen, det vill säga
den eventuella uthyrningen av Slite hamn till Nord Stream, och den nationella och internationella tillståndsprocessen för naturgasledningen i dess
helhet var delar av en helhet eller skulle avgöras separerade från varandra
eller ej. En framträdande aspekt av denna skiljelinje var vilken instans som
ansågs vara ansvarig för – och således ha makten över – frågan.
Skiljelinjen kan exemplifieras med en interpellation i kommunfullmäktige i september 2007 (Kommunfullmäktige 2007). Interpellationen ställdes
av en miljöpartistisk ledamot. På frågan ”Hur ser du med politiska ögon på
denna möjliga hamnaffär som ett led i gasledningsbygget?” svarade tekniska
nämndens centerpartistiska ordförande först med hjälp av Nord Streams
egen argumentation genom att hänvisa till EUs energibehov och projektets
TEN-E status, för att därigenom fastslå att projektet med största sannolikhet skulle bli av oavsett. Därefter framhölls de lokala fördelar som Slite
och Gotland skulle få av uthyrningen genom att hamnen rustades upp och
arbetstillfällen skapades. Slutligen återkom ordföranden till energifrågan
och EUs energibehov, men band samman dessa med det lokala perspektivet
genom att skriva:
En övergång till förnyelsebara energikällor är viktig men övergången kommer gradvis och under den tiden måste det som är bäst för kommunen och
Gotland ställas i första rummet. Genomförs projektet kommer Gotland att
dra nytta av detta genom aktiviteten i Slite Lanthamn och uteblir projektets
tillstånd så har hamnen en renoverad kaj men arbetstillfällena under projekttiden uteblir. (Kommunfullmäktige 2007)

Trots att energipolitiska och östersjöregionala aspekter framfördes, avslutas
interpellationssvaret med meningen ”Med anledning av ovan har jag svårt
att se ’hamnaffären’ som ett avgörande led i gasledningsbygget”. Genom att
uppmärksamma frågor utanför det lokala, som energi, klimat och miljö,
men inte inkludera dem i inramningen av lokaliseringen, görs en särkoppling. Det vill säga skilda aspekter förs fram, men hålls isär. De lokala aspekterna förstärks på de energirelaterades bekostnad. Ovanstående visar på
skillnaderna mellan inramningarna av vad lokaliseringen var ”en fråga om”.
Under samma tidsperiod, 2007, anordnade tekniska förvaltningen och
tekniska nämnden samrådsmöten för allmänheten i Slite. Mötena var vä283
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lbesökta, vilket visar att naturgasledningen var en het fråga också bland
allmänheten. Gustav i tekniska nämnden minns:
[Det var] häftiga möten, där kan man snacka om fullt hus. Det glömmer jag
aldrig. Vi, jag, [tänkte] det kommer väl 20–30 stycken sådär, och så tar vi
fika som man ska ha, och så blev [det] fullt. Det var 150 pers. (Gustav,
politiker c)

Det kom så många deltagare att det blev nödvändigt att arrangera ett möte
till. Mötesanteckningarna visar att deltagarna, förutom frågor om hur vardagslivet i Slite skulle påverkas, även väckte frågor av säkerhetspolitisk
natur. Kommunens representanter på mötet, politiker liksom tjänstepersoner, gjorde en särkopplad inramning och uttalade sig därför inte om
naturgasledningen (Gotlands kommun 2007). Även mina intervjuer visar
hur allmänheten på ett annat sätt såg hamnuthyrningen och projektet i dess
helhet som en och samma fråga. Samtidigt inramades i de flesta fall inte
risken som tillräckligt konkret eller påverkansbar för att föranleda aktivt
motstånd. Det visar på de olika roller som allmänheten och kommunens
representanter hade i processen, vilket diskuterades i föregående kapitel.
Parallellt med att naturgasledningen fick en lokal dimension blev diskussionen om de platsöverskridande aspekterna av ledningen mindre dominant. Det berodde också på att den internationella processen kommit längre
och att Nord Stream gjort omfattande informationsinsatser. Utfallet av den
ovan nämnda motionen i vilken en centerpartistisk ledamot yrkade på att
Gotland skulle verka för en landbaserad dragning av gasledningen istället
för en havsbaserad (Kommunfullmäktige 2006) är ett exempel på hur
inramningar omvandlades. Den centerpartistiska politikern röstade nämligen själv emot förslaget när motionen väl kom upp i fullmäktige:
Det finns ju en skiljelinje, och det kan man väl säga, det är ju när jag får lära
mig mer om projektet, och vilka internationella lagar som styrde. Innan så
skrev jag den där motionen som var mer i okunskap. Och sen när jag började få se vad det här handlade om, och hur normalt det är, så förstår jag att
det är, där kan man säga, förr var jag, innan dess så var jag mer orolig och
negativ, och sen efter inser jag att det här är en icke-fråga. Det är den stora
skiljelinjen. (Bengt, politiker C)

Ledamoten Bengt menade att han under de två år som gått från att motionen framlades till att den togs upp i fullmäktige ändrat ståndpunkt då han
fått ökad kunskap och nu såg naturgasledningen i ett annat ljus (se före284
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gående kapitel om fakta och kunskap). I citatet ovan ges också exempel på
hur naturgasledningen normaliserades, och hur den genom särkoppling
gjordes till en icke-fråga för politiker på den lokala nivån.
I linje med Bengts nya inställning röstades motionen ner på ett fullmäktigemöte i mars 2008. På samma möte togs även beslut om att hamnen
kunde hyras ut (Kommunfullmäktige 2008a,b. Se även Leino 2011, kapitel
2). Den initiala kritiken hade nu svalnat, och inramningen där de lokala fördelarna med projektet förstärktes dominerade. Den framgångsrika informationsspridningen Nord Stream genomförde är en förklaring till ominramningen. En annan är den lokala dimension som frågan fick i och med
bolagets förfrågan att få hyra hamnen. De konkreta fördelar en uthyrning av
hamnen skulle föra med sig för Gotland i allmänhet och Slite i synnerhet
vägde tyngre än de vagare riskerna för de aktörer i vilkas sociala praktiker
ansvar för den lokala utvecklingen var en framträdande del.

8.1.3. Återigen en platsöverskridande fråga
I augusti 2009 kom ett yttrande från kommunstyrelsen som förvånade de
som utvidgade inramningen av hamnuthyrningen till att inkludera naturgasledningen i sin helhet. För dem upplevdes yttrandet som motsägelsefullt
i relation till beslutet att hyra ut hamnen. I yttrandet, ställt till Näringsdepartementet, står det att:
Med utgångspunkt från detta [sin strävan mot koldioxidneutral energiförsörjning] vill kommunstyrelsen avstyrka naturgasledningen och framhålla att man istället för naturgas hellre ser en satsning på långsiktigt hållbara energikällor. Skall vi gemensamt klara den globala klimatutmaningen
måste ambitionen vara att ersätta utnyttjandet av fossila bränslen med långsiktigt hållbara energikällor.
Om Nord Stream-projektet ändå genomförs vill kommunstyrelsen poängtera att Östersjön är ett innanhav med synnerligen känsliga ekosystem där
varje påverkan eller risk för påverkan utgör ett potentiellt hot mot vattenmiljön. Det finns därför starka motiv att såväl under anläggnings- som driftfasen genomföra fortlöpande undersökningar”. (Kommunstyrelsen 2009)

I och med yttrandet svängde kommunstyrelsen från ”ingen kommentar” till
ett tydligt ställningstagande emot naturgasledningen. I linje med det analytiska ramverk som används här kan det betecknas som en ominramning
av naturgasledningsfallet, när kommunstyrelsen gick från att 2007 ha sagt
att ”den projekterade anläggningen kommer att läggas utanför det område
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där kommunen skulle ha jurisdiktion eller ansvar”, till det uttalande som
citerades ovan. Att särkoppla politik och handling över tid, det vill säga att
framhäva att handlingen sker under en tidsperiod (i det här fallet när
beslutet ska tas om hamnen) och politiken sker i en annan tidsperiod (det
avgörande yttrandet om hamnen) är enligt Brunsson (2006:34) också ett
vanligt sätt för organisationer att lösa konflikter på. På detta sätt lyckades
kommunstyrelsen vara å ena sidan lösningsinriktad och konkret och å den
andra ideologisk och moralisk.
Politiker i kommunstyrelsen som stod bakom yttrandet hade i intervjuer
2012–2013 svårt att minnas det – trots att det i efterhand kan betecknas som
en viktig punkt i händelseförloppet. Även om det gått några år mellan
yttrandet och intervjutillfällena är det med tanke på frågans tyngd anmärkningsvärt att så många av de tongivande politikerna inte verkade komma
ihåg händelsen. Kanske var det kombinationen av avståndet i tid och de
många politiska turerna som gjorde det svårt att minnas? Eller berodde det
på frågans känslighet, inte minst för att planerna på Nord Stream 2 började
cirkulera under 2012–2013? Någon som däremot mindes kommunstyrelsens uttalande var den mest inflytelserika tjänstepersonen, Åke, som inte
var förvånad över uttalandet:
Det är politik. […] Man ville ju visa att man var för förnyelsebar energi och
hela den här biten då. (Åke, tekniska förvaltningen)

Citatet visar på en skillnad mellan tjänstepersonerna och politikerna.
Tjänstepersonerna kunde utifrån sina praktiker fokusera på de operationella frågorna och tydligare göra en reducering av inramningen, medan de
politiska praktikerna såg annorlunda ut.
Det kan tyckas som att den dominerande inramningens omvandling
innebar en övergång till en mer inkluderande utvidgad inramning, men i
själva verket hölls fortfarande den lokala och globala nivån åtskilda. Kommunstyrelsen och andra med samma syn ansåg fortfarande att det var
okontroversiellt att säga ja till uthyrningen och renoveringen av hamnen.
Av någon anledning kände de sig däremot tvungna att göra ett kritiskt
uttalande om naturgasledningen. Uttalandet rimmade väl med den miljömedvetna identitet som kommunen ger uttryck för i strategi- och visionsdokument och genom parollen ”på väg mot ett hållbart samhälle”, som
finns väl synlig på exempelvis regionens fordon. Gotlands kommun (nuvarande Region Gotland) började benämna sig ”ekokommun” 1992. Sedan
1996 har kommunen haft som mål att skapa ett hållbart samhälle inom en
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generation, det vill säga till år 2025 (Gotlands kommun 2008a). Det innefattar bland annat att ha en klimatneutral och lokal energiförsörjning (Gotlands kommun 2008b).
Den dominerande kommunala inramningen av naturgasledningen (där
majoriteten av kommunstyrelsen ingick) hängde därmed samman med en
institutionell och metakulturell inramning som inkluderade både kommunens miljömedvetna profil och den skrala kommunala ekonomin som
satte stopp för välbehövliga infrastrukturprojekt. Ledande politiker på Gotland lyckades därför kombinera ett principiellt ställningstagande mot naturgasledningen med ett godkännande av hamnuthyrning till Nord Stream,
vilket gjorde att kommunen kunde behålla sin höga profil i miljö- och energifrågor och samtidigt få till stånd en fördelaktig affär för lokal utveckling.
I sin studie om nationella svenska myndigheters narrativ av Nord Stream
drar Fransson (2014) liknande slutsatser. Hon menar att även om nationella
beslutsfattare i slutänden godkände projektansökan, gjorde de det samtidigt
som de var måna om att visa att godkännandet kom först efter att Nord
Stream reviderat miljökonsekvensbeskrivningen ett antal gånger och efter
att man ansåg det fastslaget att ledningen inte skulle skada miljön. Därigenom kunde man rädda både Sveriges anseende som en miljömedveten
nation och naturgasledningsprojektet, som var av stor vikt för inflytelserika
västeuropeiska länder. Strategierna som möjliggjorde det var bland annat
att avpolitisera gasledningsprojektet samt att framställa beslutet som det
enda möjliga.
Länsstyrelsen höll emellertid fortfarande 2009 fast vid centrala delar av
sina ursprungliga yttranden:
En viktig invändning mot projektet är att utnyttjandet av den ryska gasen
sannolikt innebär en långsammare övergång till förnyelsebara energiformer.
(Länsstyrelsen Gotlands län 2009)

Kommunstyrelsens och länsstyrelsens yttranden innehöll därmed liknande
argument vid den här tidpunkten. De fick även stöd av Högskolan på
Gotland som kallade projektet ”otidsenligt i en tid då hela världen drastiskt
måste minska utsläppen av CO2 och andra växthusgaser” (Högskolan Gotland 2009). Länsstyrelsen menade vidare att gasledningsprojektet ”inte
kommer att bidra till målet att uppnå god miljöstatus i Östersjön” (Länsstyrelsen Gotlands län 2009). Därför menade länsstyrelsen att ifall tillstånd
ges ska det förknippas med villkor om miljöförbättrande åtgärder. Att länsstyrelsen och kommunstyrelsens inramningar utvecklade sig olika under
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processens gång kan förklaras med att de båda organens uppdrag ser olika
ut. Det var kommunen som var operativt ansvarig för hamnen och beslutsfattande i frågan, och därmed var fången mellan ”handling” och ”politik”.
Samtidigt som den dominerande kommunala inramningen alltså ominramades till att bli mer kritisk, godkändes Nord Stream-projektet av nationella myndigheter. Lokala politiker kunde således – så fort hamnfrågan var
ur världen – kritisera naturgasledningen som helhet då den låg utanför
kommunens kontroll.
I processens slutfas var alltså de ledande politikernas platsöverskridande
inramning nästan tillbaka där den började, med den skillnaden att Gotland
fått en upprustning av hamnen i Slite.

8.2. Vindpark Boge – från lansering till avslag
Inramningen av processen kring lokaliseringen av Vindpark Boge handlade
om huruvida processen skulle inkludera vindkraftens klimatfördelar eller
endast platsspecifika aspekter. Till slut kom fokus att ligga på huruvida ett
havsörnpars revir fanns inom det tänkta området för lokaliseringen.
Lokaliseringen av Vindpark Boge var en maktkamp mellan två övergripande inramningar där både de som förespråkade och de som motsatte
sig planerna hänvisade till formella, men olika, utpekanden. De förra
pekade på att området fått status av riksintresse för vindbruk och betraktades som lämpligt område för vindkraftverk, medan de senare stödde sig
på att området utpekats som riksintresse för natur och kultur och därtill
innehöll naturreservat. I de tidigare kapitlen har jag visat hur en framträdande skiljelinje mellan inramningarna var hur de respektive grupperna
inkluderade globala aspekter i sina inramningar. Förespråkarna (fastboende, kommunföreträdare och bolaget självt) förstärkte de platsöverskridande
aspekterna medan kritikerna (fritidsboende/nyinflyttade, länsstyrelsen och
intresseorganisationer (hembygdsföreningen undantagen) gjorde tvärtom.
Uppdelningen mellan inramningarna och de aktörer som företrädde dem
gick igen i den formella processen, men alla aktörer var inte direkt delaktiga.
Som visades ovan pendlade inramningarna i naturgasfallet mellan de
platsrelaterade och de platsöverskridande aspekterna. Vad gäller lokaliseringen av vindkraftsparken till Boge var samma aspekter närvarande under
hela processen i de respektive inramningarna. Det som förändrades var att
inramningarna blev mer specifika, det vill säga olika delar av dem förstärktes på bekostnad av andra. Genom specificeringen försköts maktrelationen
mellan de inblandade aktörerna.
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8.2.1. Inramningar med diversitet
I den inledande (samråds-)fasen av processen, efter att projektet lanserats
men innan en ansökan lämnats in, fanns ett antal alternativa inramningar.
En inramning betraktade lokaliseringen som oproblematisk:
Vi har inget att erinra över uppförande av vindkraftverk enligt ert förslag.
Radio-länkstråk eller mobilnät berörs inte av den föreslagna etableringen.
(Telia Sonera 2011)
Försvarsmakten har inget att erinra mot en vindkraftsetablering på denna
plats. (Försvarsmakten 2011)

Den inramningen gjordes av de flesta myndigheter och företag som i egenskap av remissinstanser uttalade sig om planerna. De utgick ifrån sina
intressen på platsen och uttalade sig inte i generella termer om vindkraft.
Dock påpekade GEAB (Gotland Energi AB) i sitt remissvar att:
Som Ni säkert är medvetna om är att möjligheten att ansluta nya vindkraftparker inte är [sic] möjlig förrän den planerade nya länken från fastlandet till Gotland är utförd. SvK [Svenska Kraftnät] har regeringens uppdrag att se på en sådan länk och i dagsläget har ett första samråd på Gotland
skett. SvK bedömer att en ny länk kan tas i drift 2017. (GEAB 2011)

En faktor var alltså att det gotländska elnätet betraktades som fullt, och att
nybyggnationen av vindkraftverk var tillfälligt lagd på is över hela ön i
väntan på en ny elkabel mellan Gotland och fastlandet. Den förväntades
vara på plats under 2017.71
Vindkraft Boge framhöll att planen var att åtminstone delar av vindkraftsparken skulle anslutas till cementfabriken i närliggande Slite. Anslutningen till cementfabriken skulle göra byggnationen av vindkraftsparken
delvis oberoende av den så kallade fastlandskabeln, men var också en tydlig
del av bolagets legitimering av lokaliseringen:
Så att jag vet liksom inte hur man ska förhålla sig till det där ”det är så orörd
natur, det är så lugnt och skönt här” [som kritikerna säger] och så står man
där och lyssnar så bullrar det hela tiden såhär frekvent som låter mycket mer
än vad de där verken kommer att göra. Och liksom spottar ut massa avfall
—
71
I maj 2017 meddelade dock Svenska Kraftnät att de avbröt förberedelsearbetet och inte
avsåg bygga någon elförbindelse mellan Gotland och fastlandet. SR P4 Gotland (2017)
uppgav att Svenska Kraftnäts skäl var att kostnaderna för elkabeln inte skulle motsvara
nyttan.
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och grejer. Vår tanke är ju att dra in de här verken i fabriken vilket till och
med kommer minska utsläppen på platsen där så att man tycker ju liksom
att alla borde vara såhär skitnöjda med det här. Det här projektet är ju
liksom 10 % av all el som förbrukas på Gotland täcks ju upp utav de här sju
verken. (Peter, Boge Vindbruk)

Vindkraften skulle kunna göra den energislukande fabriken mer miljövänlig. Det rättfärdigade även valet av plats, då placeringen nära fabriken
skulle göra energiöverföringen smidig. I citatet ovan blir också bolagets
företrädares syn på platsen som präglad av kalkstensindustrin tydlig, vilket
diskuterades i kapitel 5. Här görs en överbryggning mellan lokaliseringen av
vindkraftverk, som producerar ”ren” energi, och den smutsiga cementfabriken som både ger utsläpp och ett industrialiserat landskap. Citatet är ett
exempel på hur de platsrelaterade och platsöverskridande aspekterna av
frågan överbryggades. Det kan också ses som en komplettering till den
”oundvikliga” och ”naturliga” profil som bolaget konstruerade sin inramning kring (se föregående kapitel).
Inramningen var också utvidgad till att innefatta energikällans funktion
och påverkan. Bolaget menade att beslutande aktörer borde ta hänsyn till
detta när ärendet skulle avgöras. I bolagets MKB står:
Den planerade verksamheten är i linje med nationella och lokala miljömål
och medför betydande miljövinster genom att utsläpp till luft av klimatgaser
och luftföroreningar kan undvikas. (Boge Vindbruk 2012a:71)

Sakfrågeinramningen är i linje med den institutionella inramning av vindkraft i generella termer som dominerade i kommunen och som presenterades i kapitel 6. I den här inramningen ansågs alltså vindkraftens klimatnytta på ett principiellt plan ingå som en del av lokaliseringen. Frågan ses
som större än bara en lokalisering av vad som helst. Att det just är vindkraft
ger plus i kanten.
I övrigt konstruerade bolaget initialt sin inramning till stor del på de
formella utpekanden om områdets status vilka diskuterades i föregående
kapitel och nämndes ovan. Den första projektbeskrivningen inleds med:
Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avser att söka tillstånd till att bygga en vindkraftspark inom
det område i Boge socken på Gotland, som kommunen har avsatt för vindkraft i sin översiktsplan från 2010 (Boge Vindbruk 2011b:1).
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Även kommunala organ betonade att lokaliseringen skulle ske inom ett
område som utpekats som lämpligt för vindbruk. När Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) år 2012 beslutade att tillstyrka ansökan betonades
vindkraftsparkens lokalisering inom riksintresse vindbruk, men även att
bolaget tagit hänsyn till konflikter med värden som föranlett att området
också är riksintresse naturvård (MHN 2012).

Bred initial kritik
I början av processen bestod kritiken mot lokaliseringen av flera olika
argument. Lokaliseringen inramades som ett hot mot natur- och kulturvärden (båda förstärkta genom hänvisning till formella utpekanden om
speciell status för området i planeringsdokument) och mot landskapsbilden
generellt. Lokaliseringen antogs kunna innebära olägenheter för dem som
uppehöll sig där, till exempel ovälkomna syn- och hörselintryck, samt sänkta fastighetsvärden. Vidare pekades på brister i ansökan, varför förtydliganden efterfrågades.
I det här skedet fanns en uppdelning där vissa aktörer inkluderade alla
dessa argument i sin inramning, medan andra var mer specifika. De delade
dock samma kärna – att lokaliseringen var olämplig. Det som skiljde dem
var genom vilka sociala praktiker de kom i kontakt med frågan. Intressegrupperna utgick ifrån områden där de hade expertkunskap. Gotlands
botaniska förening (GBF) framhöll till exempel att det förekom skyddsvärd
växtlighet i området. Föreningen motsatte sig inte helt att området användes för vindkraft, men hade åsikter om flera av verkens placering:
GBF har inga egentliga synpunkter på de tre östligaste verken i området norr
kraftledningen. […] Inga tvärvägar mellan de två första verken får dock anläggas eftersom skogarna i området är biotopskyddade. […] Vad det gäller
övriga fyra verk är GBF mycket tveksam till deras utplacering. (GBF 2011)

Bland de aktörer som hade fler beröringspunkter med lokaliseringen och
därför gjorde en inramning med flera komponenter återfanns länsstyrelsen.
Det kan härledas till att länsstyrelsens ansvar inkluderar kultur- och naturvärden, men även exempelvis lokalekonomisk utveckling, hållbarhetsfrågor
och energiomställning (Länsstyrelsen Gotlands län 2018b). I ett tidigt yttrande där länsstyrelsen ansåg att parken inte borde få tillstånd var motivet
delvis att vindparken antogs störa närliggande örnbon. Men yttrandet framhöll även att områden för riksintresse för vindbruk respektive för kulturmiljö ansågs stå i konflikt med varandra, och att kulturmiljön borde vär291
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deras högre. Ytterligare skäl till avslag ansåg man vara hoten mot kulturvärden såsom fornlämningar och mot det hävdvunna kulturlandskapet:
Med moderna inslag skulle upplevelsen av det i övrigt ålderdomliga landskapet/tidsdjupet gå förlorad. Det historiska landmärket är idag kyrkan som
kännetecknar området. Kyrkan skulle upplevelsemässigt krympa och ur flera
väderstreck och siktlinjer omges av vindkraftverk vilket skulle radera bilden
av ett historiskt jordbrukslandskap (Länsstyrelsen Gotlands län 2012b)

En grupp privatpersoner som beskrev sig som närboende72 skrev flera yttranden där de gjorde en inramning av vindkraftsetableringen som olämplig. De
fritidsboende och inflyttade som i mina intervjuer uttryckte motstånd mot
planerna på en vindkraftspark i Boge hörde till de som undertecknade dessa
yttranden.
I ett av gruppens tidiga yttranden inkluderade flera komponenter. I
yttrandet beskrev sig gruppen inte som ”vindkraftsmotståndare i sig” men
menade att området inte ”lämpar sig till en storskalig industriell vindkraftspark”. Lokaliseringen inramades som olämplig eftersom området var
riksintresse för natur- och kulturvärden. Att kränka riksintresset ansågs
hindra den fria tillgången till naturområdet som allemansrätten ger, förstöra landskapsvyn och inkräkta på kyrkans plats i landskapet. Detta överbryggades med en farhåga om att lokaliseringen skulle innebära värdeminskningar på fastigheter och störande ljudnivåer (Närboende 2012a). De
sista punkterna utvecklades även i en fristående skrivelse från en advokat på
uppdrag av en fastboende och en fritidsboende i Boge. I skrivelsen varskoddes om rättsliga åtgärder ifall vindkraftverken anlades enligt planerna.
Dessutom uttrycktes specifika krav på drift och planering i det fall parken
skulle få godkännande, som när hinderbelysning på vindkraftverken skulle
tändas och vilka alternativa byggplatser som fanns (Sannervik 2012).

Allmänhetens plats i lokaliseringsprocesserna
I jämförelse med naturgasledningsfallet tog privatpersoner alltså större plats
i ansökningsprocessen för Vindpark Boge än i processen kring Nord Stream
(se kapitel 7). Förutom yttrandet nämnt ovan gjordes ytterligare ett yttrande, vilket sedan kompletterades under den efterföljande överklagande—
72
I kapitel 8 förekommer beteckningen ”närboende”. Det är ingen analytisk grupp utan
beteckningen görs när det handlar om de officiella yttranden som gjordes i lokaliseringsärendet av en grupp som kallade sig för just närboende. Till skillnad från i intervjuerna
kan jag inte avgöra i vilken mån de som undertecknat yttrandet är sedan länge fastboende, fritidsboende eller inflyttade.
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processen. De samrådsmöten som anordnades av bolaget attraherade dock
betydligt färre deltagare än mötena kring den eventuella lokaliseringen av
delar av Nord Streams arbete till Slite hamn. Enligt mötesanteckningar
deltog drygt tjugo personer på det första samrådsmötet för allmänheten vilket hölls våren 2011 i Boge. På det andra, ett knappt år senare, kom bara
ungefär hälften så många och på det tredje som handlade om bygdemedel,
kom ännu färre (Boge Vindbruk 2011e, 2012d). Det förvånade Peter, bolagets företrädare:
Vi har ju liksom varje gång funderat själva, hur många kommer? Första
gången vi hade det här, då trodde vi hela Slite skulle komma. Vi hade laddat
upp med hur mycket som helst. Vi köpte flera flak med läsk, köpt en kaffebryggare, om det inte skulle räcka med en, laddat upp med flera paket kaffe.
Så att jag tycker det är jättemärkligt. (Peter, Boge Vindbruk)

På mötena med allmänheten i Boge handlade diskussionen enligt bolaget
främst om parkens fysiska utformning: placering av verk, verkens storlek i
förhållande till befintliga verk på Gotland, om nya vägar skulle komma att
anläggas och markförhållanden. Även ekonomiska faktorer var uppe till
diskussion: ersättningar till markägare och vilken nytta de som inte äger
mark skulle få av lokaliseringen, vad bygdemedel innebär, parkens finansiering, vad som skulle hända ifall ägarförhållandena ändrades och hur etableringen skulle påverka byggnationen av bostäder. En annan punkt var vilka
olägenheter de närboende kunde drabbas av i fråga om ljud, skuggor och
sänkt fastighetsvärde. Tekniska frågor såsom vilken effekt verken skulle
komma att producera och skillnader mellan olika fabrikat togs upp. Därtill
kom också frågor om var bolaget var registrerat och hur fåglar skulle påverkas. Diskussionen rörde vidare skillnader i regelverk för avståndskrav mellan vindkraftverk och fastigheter respektive vindkraftverk och rödlistad rovfågel. Den platsöverskridande frågan om vindkraftens kapacitet som energikälla, vilken var en framträdande del av bolagets inramning var dock inte ett
samtalsämne enligt mötesanteckningarna (Boge Vindbruk 2011e, 2012d).
Att mötena i Boge var mindre välbesökta än de gällande Nord Stream är
inte så förvånande. Vindkraftsprojektet var mycket mindre och färre personer bor i Boge. Dessutom är vindkraft som företeelse mindre unik än
Nord Stream vilket gjorde att mötena inte var av intresse för andra än för
dem som hade direkt anknytning till platsen eller var starkt engagerade i
frågan. Det intressanta är snarare att jämföra reaktionen från dem som stod
värd för de respektive mötena. Peter och de andra från vindkraftsbolaget
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hade förberett sig på ett stort intresse och starka reaktioner och blev
förvånade när deras förväntningar inte infriades. Politikern Gustav, med på
mötet i Slite i egenskap av ledamot i tekniska nämnden, blev däremot
förvånad över det stora intresse som Nord Stream väckte. Detta utifrån hur
han såg på hamnuthyrningen till Nord Stream som en uthyrning ”vilken
som helst”.

8.2.2. Örnar (och klimat) – skiljelinjen
mellan inramningarna blir djupare
I ett senare skede skedde en polarisering mellan dem som förespråkade och
dem som motsatte sig lokaliseringsplanerna av vindkraftsparken. På båda
sidor försökte aktörerna att strategiskt stärka sina respektive inramningar.
Det ledde till att inramningarna specificerades så att vissa aspekter förstärktes på andra aspekters bekostnad.
Bolaget försökte hålla fast vid sin initiala, utvidgade, inramning av lokaliseringen som utgörandes ett stort allmänintresse då den skulle innebära att
mer förnybar energi fördes i in energisystemet. Därmed inramades lokaliseringen som i linje med nationella och lokala mål. Bolaget motsades av länsstyrelsen som menade att ”vindkraften är inte ett allenarådande allt överskuggande allmänintresse” (Länsstyrelsen Gotlands län 2013) och att vindkraftverken i planen var placerade för nära örnparets bo. I samma dokument går att läsa:
Även om vindkraftens utbyggnad har ett uttalat stort allmänintresse finns
inget uttalande om att det skulle överskugga det 16:e miljömålet om biologisk mångfald (Länsstyrelsen Gotlands län 2013)

Länsstyrelsen ansåg att lokala miljö- och kulturvärden vägde tyngre än de
klimatrelaterade aspekterna i det aktuella fallet. Det ingår exempelvis i
länsstyrelsens uppdrag att arbeta ” för att länets värdefulla växter, djur och
naturmiljöer ska bevaras […] samt att pröva tillstånd för verksamheter som
kan påverka naturmiljön” (Länsstyrelsen Gotlands län 2018a). I och med
detta uppdrag kan länsstyrelsen inte blunda för örnfrågan då havsörnen i
egenskap av rödlistad art skyddas av artskyddsförordningen. Tillskillnad
från aktörer ur allmänheten måste kommunala aktörer och myndighetspersoner ta lagar och regelverk i beaktande mer explicit.
Förekomsten av örn ”legaliserades” (i betydelsen blir dominerad av juridik, i en bemärkelse jämförbar med begreppet ”politiseras”) och blev till ett
faktum – ”det oundvikliga”. På en institutionell nivå underströk länsstyrel294
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sen samtidigt vindkraftens fördelar liksom myndighetens kontinuerliga
arbete för en utveckling av vindkraften på Gotland – det arbetet är också del
av myndighetens uppdrag. På sakfrågenivå lämnades energiformen som
sådan eller dess inverkan på klimatförändringar däremot till stor del därhän. Det gjordes en särkoppling.
Även andra aktörer som kritiserade lokaliseringen fokuserade på de
platsrelaterade aspekterna i sakfrågeinramningen. Som en företrädare för
Gotlands ornitologiska förening sade i en intervju:
Men vi kanske hade kunnat skriva nu kommer jag inte på något exempel
men exempelvis att om man skulle bygga ett kärnkraftverk i Boge, vi kommer ju säga nej till det också. Men då säger de att hur kan ni jämföra kärnkraft och vindkraft, vindkraft är ju bra. Men det är ju området i sig. (Johan,
Gotlands ornitologiska förening)

Johan menade att myndigheterna, när beslut skulle fattas i det specifika
fallet, inte borde ta hänsyn till att vindkraften tillskrivs positiva klimategenskaper, och den aktuella lokaliseringen reducerades från en större
klimatdebatt.
Existensen av häckande örn har haft en ökande betydelse för att tillstånd
inte beviljats för nya vindkraftverk på Gotland i allmänhet. Domslutet
rörande andra vindkraftsprojekt på Gotland samt intervjuer med flera företrädare för vindkraftsföretag och länsstyrelsen vittnar om att hänsynen till
fåglarna har blivit större. I kapitel 7 nämndes den så kallade ”Mästermyrdomen”, där ett vindkraftsprojekt fick avslag på grund av förekomsten av
örn i området. Domen har blivit prejudicerande. Praxis har även utvecklats
under de senaste åren. Givet tidigare utfall var det således strategiskt att
fokusera på frågan om örnarna. Det första yttrandet från närboende-gruppen handlade inte alls om örnar, medan det i det andra står att det i området finns:
[E]tt rikt fågelliv med häckande havsörn på mer än ett ställe. […] Örnar är
speciellt känsliga för kollisioner med vindkraftverk. (Närboende 2012b)

I yttrandet hänvisades också till andra domar (som Mästermyrdomen) där
vindkraftsetableringar stoppats på grund av förekomsten av örn.
I de inflyttade/fritidsboendes fall omvandlades inramningen också till att
bli mer vetenskaplig och till att betona ”allmänna” värden snarare än individuella värden. Ett senare yttrande (Närboende 2012b) var betydligt mer
detaljerat än det tidigare, inte minst gällande vindkraftens eventuella nega295
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tiva påverkan på fåglar, fladdermöss och andra naturvärden. Yttrandet
inkluderade också utförliga ljudberäkningar. Det är tydligt och bekräftades i
intervjuer att gruppen sökt stöd bland andra aktörer som ställde sig kritiska
till vindkraftsutbyggnaden. Det gjorde de dels bland dem som var kritiska
mot det specifika projektet i Boge som botaniska respektive ornitologiska
föreningen, dels bland motståndare till andra vindkraftsprojekt. Inramningen blev därmed mindre personlig och fokuserade istället på frågor som
ansågs kunna få tyngd i en juridisk process.
Oavsett anledning koncentrerades inramningen bland dem som motsatte sig etableringen av vindkraftverk i Boge alltså efterhand till förekomsten av havsörn. Enligt anteckningar från det första myndighetssamrådet
(Boge Vindbruk 2011c) sade exempelvis länsstyrelsens representant att de
”inte hade kännedom om kända örnrevir i projekteringsområdet”. Däremot
sades att bolaget måste undersöka saken. Inte heller de boende som deltog i
det tidiga samrådsmöte som anordnades i Boge sade något om örnrevir.
Enligt bolaget själva framkom informationen om att örnar eventuellt
hade revir i området under hösten 2011 (Boge Vindbruk 2013). Förekomsten av örnreviret påverkade då parkutformningen så att tre verk togs bort
och andra flyttades (Boge Vindbruk 2012b). Därefter tog örnfrågan alltså
större och större plats i alla inramningar. Exempelvis låg tyngdpunkten i ett
yttrande från länsstyrelsen (i mål 5511-2766-2015) på närheten till havsörnsbon – på hur länge och var örnarna häckat i området, deras flygstråk
och att det av bolaget föreslagna varningssystemet DTBird inte var lämpligt
(MPD 2015). Detta kan jämföras med hur länsstyrelsen tidigare i processen
inkluderat en större bredd av aspekter (t.ex. Länsstyrelsen Gotlands län
2012b). I beslutet i samma mål menade miljöprövningsdelegationen (MPD)
att den negativa påverkan på fågellivet var det som gjorde att verksamheten
inte kunde tillåtas. MPD skrev bland annat att:
Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet om områdets betydelse för
havsörn, både med hänsyn till häckning och till möjlighet till födosök, anser
Miljöprövningsdelegationen att den planerade verksamheten står i strid med
såväl artskyddsförordningen som lokaliseringsprincipen […] Mot den bakgrunden finner Miljöprövningsdelegationen att den planerade gruppstationen,
med hänsyn till fågellivet, särskilt havsörn, inte är lämplig på platsen (MPD
2015:26, kursiverat i original)

Inga hinder förelåg dock på några andra punkter – MPD godkände bolagets
MKB och menade att placeringen inte utgjorde något hinder för andra riksintressen eller de närliggande Natura 2000-områdena, samt var godtagbar
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avseende buller och skuggor. Det var således förekomsten av örn som var
den springande punkten.
När väl den juridiska frågan om artskydd var väckt var bolaget tvunget
att hantera den i sin inramning. Trots att bolaget försökte hålla fast vid sin
klimatdominerade inramning tog örnfrågan alltså större plats också i deras
inramning, och bolaget försökte bevisa att vindkraftverken inte skulle medföra någon fara för örn. Då det juridiska skyddet för hotade arter är starkt
skedde en maktförskjutning till kritikernas fördel i och med att havsörnsreviret blev den dominerande frågan.

Den talande sista domen
Ovanstående tendenser framträdde extra tydligt i ärendets sista dom (Mål
M 5993-15, MMD 2016) som kom i juni 2016. Därför ges det domslutet
extra uppmärksamhet. Två diametralt olika inramningar kan identifieras,73
där båda dock utgick från samma två punkter – örnar och klimat.
I den ena inramningen förespråkades en lokalisering av vindkraftverk till
Boge. Sakfrågeinramningen kan knytas till en institutionell inramning av
utbyggnaden av vindkraft som ett stort samhälleligt allmänintresse för att
nå en hållbar utveckling. De formella utpekandena som ett område av riksintresse för vindkraft förstärktes och knöts till den klimatnytta som etableringen av vindkraften uppgavs ha och till att landskapets industriella och
brukade karaktär talade för en etablering:
Med hänsyn till att det inom området under en lång tid har bedrivits ett
aktivt skogsbruk med flera omfattande skogsavverkningar och med anläggande av skogsbilvägar så vore det märkligt om det just vid etablering av
vindkraft, där det yttersta syftet är att förhindra allvarliga förändringar av
klimatet, skulle användas en helt annan måttstock vid bedömningen (Boge
Vindbruk, talan MMD 2016: 10)

Vidare beskrevs havsörnspopulationen som livskraftig och ökande på Gotland. Havsörnsreviret som länsstyrelsen och ornitologer pekat ut uppgavs
vara övergivet. Den bedömning som MPD gjort i tidigare beslut, att lokali—
73

En alternativ inramning, som gjordes av föreningen Värna det gotländska kulturlandskapet, innehöll delvis andra vinklar. Där låg fokus på att årsmedelvinden i området
är för låg, och att bolaget därför tvingats använda sig av så höga verk att belastningen på
miljön skulle öka på grund av materialåtgången. Dessutom skulle avtrycket i landskapet
bli större. VGK menade att målet om förnyelsebar energi kunde nås med vindkraft på
andra håll i Sverige utan att exploatera det aktuella området (Värna det gotländska
kulturlandskapet, talan MMD 2016:32).
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seringen skulle utgöra en risk för fåglar, uppgavs därför vara felaktig.
Bolaget ställde en ”rigid tillämpning av artskyddsbestämmelserna” mot hållbar utveckling. I bolagets talan går att läsa:
En hållbar utveckling handlar om mer än att ge ett absolut och strikt skydd
till varje enskilt exemplar av olika arter, det handlar också om att kunna göra
förändringar av samhället som bidrar till en hållbar utveckling. En hållbar
utveckling innefattar en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi behöver vindkraft för att kunna nå en hållbar utveckling. (Boge Vindbruk,
talan MMD 2016: 10)

I den andra inramningen bestod sakfrågeinramningen i att området skulle
betraktas som häckningsplats för havsörn och att en lokalisering därför inte
var lämplig. Att inga örnar observerats av bolaget förklarades med att örnar
kan hålla sig borta från ett område i flera år för att sedan återkomma. Den
institutionella inramningen var att havsörnar kan klassas som nära hotade,
och att arten påverkas negativt av exploateringar som till exempel vindkraftsetableringar. Eftersom örnar har en långsam reproduktion kan även
en svag ökning av dödligheten få stora konsekvenser på populationsnivå.
Platsen inramades inte som industriell utan som ”ett unikt naturområde
med höga naturvärden” (GOF talan MMD 2016:26) och som en plats av
”riksintresse för naturvård” (Länsstyrelsen talan MMD 2016:16). Denna
inramning delades av länsstyrelsen, Naturvårdsverket och intresseorganisationer som Gotlands ornitologiska förening och Gotlands botaniska förening samt gruppen närboende.
I domen uppmärksammade mark- och miljödomstolen vindkraftens
klimatnytta och roll i omställningen till ett hållbart samhälle men också områdets betydelse för havsörnen. Vidare noterades konflikten mellan att
området är riksintresse för såväl vindbruk som för naturvärden och kulturmiljövärden. Kulturmiljövärden utgjorde dock enligt domstolen inte i sig
något hinder för en etablering. Det som det gick att grunda ett domslut på
var förekomsten av havsörn (tack vare artskyddsförordningen), och där gick
domstolen på länsstyrelsen och Naturvårdsverkets linje.
Mark- och miljödomstolen menade att det måste göras en ”helhetsbedömning i fråga om etableringens påverkan på området som fågellokal”.
Vidare att utredningar visat att vindkraftsparken skulle innebära en fragmentering av området vilket riskerade att tränga bort havsörnarna:
Med hänsyn till områdets betydelse för havsörn och de risker för havsörn
som en etablering skulle medföra finner mark- och miljödomstolen således
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att den planerade verksamheten står i strid med såväl artskyddsförordningen
4 § p. 4 och kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken.
(MMD 2016:38).

Då inget nytt överklagande inkommit,74 och vindkraftsparken därför inte
etablerats, kan ovanstående sägas utgöra den dominerande inramningen av
lokaliseringen av Vindpark Boge i den formella processen.

”Infekterad dialog” mellan bolag och länsstyrelse
Den senare delen av processen kännetecknades även av en ganska hätsk
dialog mellan länsstyrelsen och bolaget. Bolaget menade bland annat att
länsstyrelsen försvårat dess arbete genom att inte berätta var örnboet var
beläget, vilket också överklagades till kammarrätten. Kammarrätten återremitterade ärendet till länsstyrelsen. Vidare menade bolaget att flera av
handläggarna på länsstyrelsen var jäviga:
Brevet vi fick ifrån länsstyrelsen var skrivet utav [XX XX]. Och då kollade vi
upp honom lite och så upptäckte vi att han sitter med som ledamot i Gotlands ornitologiska förening och de har varit remissinstans i vårat ärende.
Och om man tittar på deras hemsida liksom helt nej till vindkraft. Och det
anser vi var jäv. (Peter, Boge Vindbruk)

Länsstyrelsen menade i en talan att det råder föreningsfrihet och att det inte
var fråga om jäv, vilket mark- och miljödomstolen höll med om (MMD
2014). I en intervju framförde en person som arbetade på länsstyrelsen
åsikten att den ”infekterade dialogen” mellan länsstyrelsen och bolaget hade
sin upprinnelse i att bolaget hyste en felaktig föreställning om att utpekandet till riksintresse vindbruk automatiskt innebar ett godkännande.
Eva, som arbetade på länsstyrelsen, menade att örnfrågans betydelse och
överordning över riksintresset växte fram under processens gång, men att
bolaget inte ville acceptera det:
Grunden [till konflikten] är i att bolaget inte förstod att den här frågan [om
örnen] skulle vara så viktig från början, och det förstod inte myndigheten
heller egentligen. Att det var ett absolut stopp. För då hade man väl ha varit
tydligare med det från början. Praxis växte fram lite parallellt, och när det
var stopp så hade de tydligen ingen möjlighet att ändra sin ansökan. (Eva,
länsstyrelsen)
—
74
November 2017.
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Eva menade att om bolaget inte framhärdat med sin ursprungliga projektidé
utan tagit till sig av kommentarerna och ändrat mer i sin ansökan, hade
kanske utfallet blivit ett annat. Bolaget kände sig däremot motarbetat av
länsstyrelsen, och menade att länsstyrelsen från början inte velat ha vindkraft i Boge. Det fanns således också olika inramningar av hur själva processen gått till.
Sammanfattningsvis: Under processens gång anpassades projektets utformning så att 32 vindkraftverk blev sju och slutligen inga alls. Inledningsvis gällde processen vindkraftens klimatnytta, vad som utmärker ett landskap som är lämpligt för vindkraft och vilka risker och möjligheter lokaliseringen skulle medföra för miljö, kultur och ekonomi. Sedan kom den att i
huvudsak handla om ett häckande havsörnpar och specifika detaljer om var
paret hade sina häckningsplatser. Det var örnarna, eller snarare lagstiftningen som skyddar örnar, som låg till grund för länsstyrelsens och de inblandade rättsliga instansernas beslut. Inramningen där örnarna behandlades
som allierade var den inramning som blev dominerade. Processen kom därför
att avgöras fjärran från vindkraftsbolagets och kommunens inramning av
frågan som betonade att vindkraft är en förnyelsebar energikälla och därmed i
linje med lokala och nationella målsättningar om hållbar utveckling.
De som visade tillit till örnarna, eller snarare de som visade tillit till artskyddsförordningen och tolkningen av lagstiftningen, blev ”vinnarna”. Att
processen avgjordes genom en icke-mänsklig faktor (även om det är mänskliga aktörer som bestämt örnarnas bevarandestatus) minskar samtidigt
riskerna för fortsatta motsättningar mellan dem som bor i området. Som
Erik, med fritidshus i Boge, uttryckte det:
När det beslutet kom, om att det var fåglar som satte stopp, för tillfället, då
var det ju väldigt bra. Då kunde ju ingen skylla på någon annan heller. Då
var det ju fåglarna som bestämde. (Erik, fritidsboende Boge/Othem)

Genom att beslutet fattades på grundval av denna, till synes objektiva,
anledning minskade den sociala spänningen mellan boende som välkomnade och motsatte sig lokaliseringen i Boge.
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Figur 8.2. Vy över området dit Vindpark Boge planerades. Foto taget från en cementsilo
i Othem, norr om Slite. En intervjuperson pekar ut Slite. (Foto: Karin Edberg, 2014).

8.3. Processen: diskussion
De ovan analyserade processerna från de båda fallen både skiljer sig åt och
liknar varandra. Utgången av processen kring vindkraftsparken beslutades i
en juridisk process. Lokaliseringen av Nord Streams arbete till Slite avgjordes genom en kombination av politiskt beslutsfattande och tolkningar av
lagen. Den planerade verksamheten i Slite hamn med närområden tillstyrktes av mark- och miljödomstolen med hänvisning till miljöbalken, men
förgicks av en invecklad politisk process. Vindkraftsprojektet fick avslag i
mark- och miljödomstolen med hänvisning till Artskyddsförordningen 4 §
samt Miljöbalkens andra kapitel 6 §. Med stöd i dessa lagtexter menade
domstolen att lokaliseringen skulle ha påverkan på de i området förekommande havsörnarna (MMD 2016).
I linje med det avtal som tecknades mellan Nord Stream och Gotlands
kommun hade renoveringen av Slite hamn blivit av oavsett om naturgasledningen i sin helhet blev godkänd eller inte. Att rörtransporterna skulle
bli av hängde däremot på att naturgasledningen godkändes av nationella
makthavare i de berörda länderna. Svenska regeringen tolkade den inter301
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nationella havsrätten (United Nations Convention on the Law of the Sea,
UNCLOS) som att den gav Nord Stream rätt att placera naturgasledningen
på kontinentalsockeln, vilket regeringen anförde som skäl till att inte motsätta sig lokaliseringen (Fransson 2014,75 se även Romppanen 2010). När
den svenska regeringen ansåg miljöriskerna avskrivna genom genomförda
miljöprövningar fick projektet tillstånd.
Vad gäller lokaliseringen av arbetet med naturgasledningen till Slite
hamn var den lokala formella processen tudelad. Den handlade för det första om den praktiska ombyggnationen av hamnanläggningen och omkringliggande vägar, och vilka konsekvenser det kunde tänkas ha på miljön på
land och i havet. För det andra handlade den om huruvida Nord Stream
skulle få tillåtelse att överhuvudtaget använda hamnen, vilket hade kopplingar till den internationella processen. Vad gäller Vindpark Boge var dessa
olika perspektiv sammanbakade i en och samma process. Förespråkarna
argumenterade för att etableringen var en del i strävan att nå målet om hållbar utveckling, medan kritikerna menade att vindkraftsparken skulle utgöra
ett hot mot lokala värden.
I båda fallen ”segrade” de inramningar där sakfrågan särkopplades från
processer på en annan skalnivå liksom från institutionella och metakulturella förståelser av vad som utgör lämpliga energislag. I naturgasfallet innebar det en särkoppling av uthyrningen av Slite hamn från åsikter om Nord
Stream-projektet i dess helhet. Det innebar exempelvis att man i lokaliseringsprocessen bortsåg från att naturgas är en energikälla som inte ansågs
lämplig på institutionell nivå. Eftersom frågan i den dominerande inramningen särkopplades kunde dock Nord Stream samtidigt på ett principiellt
plan kritiseras för att öka användningen av fossilt bränsle.
På många sätt kan inramningen betraktas som ett skolboksexempel på
Brunssons (2006) beskrivning av hur organisationer särkopplar handling
från politik. Kommunens ledande politiker gjorde ett problematiserande
och ideologiskt uttalande om vilka energikällor som ansågs lämpliga. Där
framställdes kommunen som en förkämpe för en energiutveckling i linje
med den metakulturella inramningen av vad som är en lämplig energikälla.
Samtidigt kunde politikerna och tjänstepersonerna handla på det sätt som
åtminstone kortsiktigt bäst gynnade kommunen och dess invånare. Särkopplingen legitimerades framförallt genom att hänvisa till skalskillnaderna
mellan kommunen och projektet. Initialt gjordes försök att särkoppla
handling och politik även genom att lägga ansvaret på olika organisatoriska
—
75
Fransson (2014) ifrågasätter dock den tolkningen (jfr även Romppanen 2010).
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enheter (jfr Brunsson 2006:37) – hamnfrågan skulle tekniska nämnden och
förvaltningen sköta medan yttranden över naturgasledningen skulle skötas
av kommunstyrelsen.
Även om vindkraftsprocessen inte var en stor fråga i den kommunala
politiken visar ändå de beslut som togs i ärendet på kommunal nivå att
vindkraftslokaliseringen inramades på ett annat sätt. Där drogs paralleller
mellan den specifika lokaliseringen och institutionella mål om mer vindkraft samt metakulturella inramningar av klimatförändringar. Det gjordes
sålunda en överbryggad inramning. Länsstyrelsen och de rättsliga instanser
som stödde deras linje gjorde en annan inramning, där processen sågs som
en fråga om de lokala implikationerna av lokaliseringen. Målen att etablera
mer vindkraft och i förlängningen mer förnyelsebar energi globalt sågs som
viktiga, men skulle behandlas separerat från den specifika lokaliseringen.
Därigenom särkopplades vindkraftslokaliseringen från klimatfrågan. För att
göra det hela mer komplext var det dock samtidigt så att de som menade att
vindkraftsprojektet skulle få avslag på grund av örnarna såg dessa som del
av en annan viktig institutionell och metakulturell fråga, nämligen att värna
skyddsvärda arter Förespråkarna för lokaliseringen såg dem däremot som
”bara” ett örnpar, separerade från resten av populationen.

8.4. Slutsatser
I båda processerna skedde ominramningar med anledning av att nya
faktorer tillkom. Att Nord Stream efterfrågade att få använda Slite hamn
innebar att de kommunala aktörer som var ”handlingsinriktade” och såg
som sin huvudsakliga funktion att arbeta för lokal utveckling omvandlade
sin inramning till att fokusera på de platsrelaterade fördelar som affären
skulle föra med sig. När det lokala beslutet var fattat ökade återigen de
platsöverskridande aspekternas tyngd. De aktörer som såg sin uppgift som
mer ideologisk/politisk behöll sin inramning av naturgasledningen som en
platsöversridande risk mer konsekvent genom processen. Hamnfrågan inkorporerades i den, som man såg det, stora och komplexa frågan, där uppfattningen var att kommunen skulle säga nej. I början och slutet av processen fanns därmed samförstånd mellan inramningarna.
Redan tidigt i processen kring Vindpark Boges lokalisering framgick att
det fanns helt olika uppfattningar om huruvida platsen var lämplig för verksamheten eller inte. Inramningarna rymde flera olika argument även mellan
olika förespråkarna och mellan olika motståndare. Utifrån sina praktiker att
skydda natur- eller kulturvärden, eller sin syn på lokaliseringen som ett hot
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mot möjligheten att utöva de sociala praktiker som platsen ansågs lämpad för,
fokuserades dock motståndarnas kritik till platsrelaterade aspekter. Förespråkarna förstärkte istället de platsöverskridande fördelar etableringen skulle
föra med sig och refererade till metakulturella mål om hållbar utveckling.
När det uppmärksammades att ett havsörnspar bodde i det område där
Boge Vindbruk prospekterat för att bygga vindkraftverk koncentrerades
motståndet till att handla om örnbeståndet. Som en rödlistad art har havsörnar ett starkt juridiskt skydd och blev sålunda ett tungt argument. Även
processen som sådan kom att präglas av örnarna då bolaget ansökte om
dispens från artskyddsförordningen. Förespråkarnas inramning försköts
också den till örnfrågan, vilket gjorde att den för dem viktigare aspekten,
om platsöverskridande fördelar, fick lämnas därhän. Det som förändrades
under processen var sålunda kombinationen av argument och vilka argument som gavs störst tyngd i inramningarna, medan aktörernas position
gentemot varandra bibehölls.
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Del 3

KAPITEL 9

Resultat och slutsatser

Kristina: Men det är ju inte så konstigt, för det är ingen jäkel som störs av de
här gasledningarna på havets botten.
Eva: Det ligger i människans natur [när det är något man inte märker].
Kristina: Medan ett vindkraftverk […] blir påtagligt.

Ordväxlingen ovan är en del av ett samtal mellan mig och två personer på
länsstyrelsen om hur det kom sig att få i Slite uttryckte missnöje över att
delar av arbetet med naturgasledningen Nord Stream förlades i samhällets
hamn, medan förhållandevis många gav uttryck för ogillande inför den planerade etableringen av vindkraftverk i Boge. Att bemötas av en så enkel förklaring till att den ena lokaliseringen av en energiinfrastruktur godtogs och
den andra möttes med skepsis har varit en vanlig reaktion under det här
forskningsprojektet. Även om det ligger något i reaktionen visar mina resultat att förklaringen är betydligt mer komplex och inbegriper aspekter också
bortom det lokala. Syftet med det här kapitlet är att i koncentrerad form
beskriva denna komplexitet.
Studien ger en sociologiskt grundad förståelse av plats, hur platsförståelsen samverkar med aspekter utanför det lokala och av sociala praktikers
betydelse för olika aktörers inställning till lokaliseringar av energiinfrastruktur. Jag visar hur olika platser konstrueras på samma geografiska yta utifrån
olika sociala praktiker, och hur konflikter kan uppstå mellan olika platsförståelserna när något nytt, som planer på storskaliga anläggningar, tillkommer.
Två fall av energiinfrastrukturlokaliseringar har utgjort studiens empiriska fokus. Dels en planerad vindkraftspark – Vindpark Boge – som under
tiden för min studie inte realiserades. Dels arbetet kring naturgasledningen
Nord Stream i Slite. Det är emellertid inte bara en studie av en icke-etablerad vindkraftsanläggning och en infrastruktur för distribution av naturgas
på en specifik plats. Det är i förlängningen en studie av en pågående omstrukturering av energisystemet och vad det innebär för samhället i stort.
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Målet att nå en ”hållbar” energiförsörjning ska enligt politiker på olika
nivåer nås genom energieffektiviseringar och nya tekniska lösningar, där en
del av ansvaret läggs på privatpersoner som förväntas anlägga en energisnålare livsstil och acceptera att anläggningar för produktion av förnyelsebar energi uppförs i deras närhet. En ökad förståelse av hur lokaliseringar av
energiinfrastrukturer tas emot är därför av största relevans.
Lokaliseringar innebär att samtidens energiutmaningar får konkret form.
De ger en lokal dimension till globala frågor som klimatförändringar (och
spegelvänt en global dimension till det lokala sammanhanget). Infrastrukturer som distribuerar och genererar energi måste placeras någonstans, på
platser som redan är fyllda med mening. En plats förstås dock sällan på bara
ett sätt. Olika aktörer ser olika värden och användningsområden utifrån
sina sociala praktiker, vilket påverkar deras inramning av infrastrukturen.
En eller flera inramningar kan bli dominerande och relationen mellan aktörer är därför en viktig komponent.
Tillit, kunskap och makt är sådana relationella komponenter (jfr Martello & Jasanoff 2004; Siegrist, Cvetkovich & Roth 2009). Alla inramningar
har inte samma tyngd, vilket i mitt material framträder tydligt inte minst i
policyprocessen. Därför är inramningar också en fråga om makt: att formulera villkoren, i juridisk mening, ekonomiskt och socialt. Makt kan även
baseras på aktörers grad av tillhörighet till platsen (jfr Elias & Scotson
1999). Det är beslut på olika politiska nivåer, av tjänstepersoner och i rättsinstanser, som slutligen avgör en lokalisering, men dessa beslut tas parallellt
med att andra aktörer, som saknar formell makt, inramar frågan. Inramningarna går in i, och stödjer eller konkurrerar med varandra. Att visa tillit
är att överlämna makten att ta beslut till någon annan, vilket kan vara en
välkommen lösning om viljan eller möjligheten att kunna påverka är eller
uppfattas som låg.

Fyra aspekter av inramningarna och olika sätt att inrama på
Ovanstående resonemang kan kondenseras till fyra aspekter: platsrelaterade, platsöverskridande, position och process. Jag menar att de fyra aspekterna är centrala för att förstå inramningar av energiprojekt även mer generellt och att de fångar den multidimensionalitet och komplexitet som
kännetecknar kontroversiella lokaliseringar.
Dessa aspekter har väglett analysen och varje aspekt behandlas i ett eget
kapitel i avhandlingen. Aspekterna ska dock inte ses som separerade enheter, utan hör ihop. Därför adderas en ny aspekt i varje kapitel. I det här
kapitlet sammanförs aspekterna till en mer övergripande modell. Det går till
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exempel inte att separera förståelsen av de platsöverskridande konsekvenserna, i form av uppfattningar om infrastrukturens påverkan på miljö, klimat eller politik, från uppfattningar av plats, eller vice versa. Analysen visar
att aktörer, vare sig de är aktivt eller passivt inblandade i lokaliseringsärenden, skapar sina inramningar genom komplexa samspel mellan de olika
aspekterna. Just att se hur dessa aspekter är närvarande och samspelar med
varandra i inramningarna är ett av studiens huvudsakliga resultat och utvecklas nedan.
I inramningarna betonar aktörerna dessa fyra aspekter olika starkt, men
lyfter också fram olika delar av dem, vilket gör inramningarna olika inte
bara till innehåll utan även till struktur. Det vill säga, två aktörer som båda
gör en inramning av lokaliseringen som olämplig kan göra det på helt olika
sätt genom att inkludera och exkludera olika aspekter och sammanbinda
dem på olika sätt. Här använder jag en modifierad version av Snow med fleras
(1986) modell över ”frame alignment”-processer, till vilken jag lagt till
begreppet särkoppling (Brunsson 2006). Olika aspekter av inramningarna
kan särkopplas från eller överbryggas med varandra. Vissa delar kan förstärkas
eller så kan inramningen utvidgas. Inramningarna kan även förändras över
tid – då sker en omvandling (figur 3.1.). Att inramningarna bildas på olika sätt
innebär att aktörerna, medvetet eller omedvetet, gör ramarna bredare eller
snävare och kopplar samman eller skiljer olika aspekter från varandra.
Ett av studiens bidrag är därför att den visar hur inramningar görs och
vad de består av. Ett annat bidrag att den uppmärksammar både de medvetna och aktiva inramningar som kom till uttryck i policyprocessen (kapitel 8) och inramningar som var mindre medvetna. Studien ger därigenom
en bredare bild än bara de inramningar som framträder i formella policysammanhang. De medvetna och strategiska inramningar som görs av olika
aktörer i syfte att exempelvis få en lokalisering till stånd eller att förhindra
den utgör i studien snarare komplement till inramningar hos dem som inte
var aktiva i den formella processen. Studiens styrka är sålunda dess bredd.
Jag kommer nu att diskutera det teoretiska ramverk som utarbetats i
studien. Därefter följer en sammanfattning av studiens empiriska resultat
utifrån de tre frågeställningar som ställdes i det inledande kapitlet: 1) Vilka
olika inramningar uttrycks vid lokaliseringen av de två energiinfrastrukturprojekten på nordöstra Gotland, den ena planerad, den andra realiserad? 2)
Vilka skillnader och likheter framträder vid en jämförelse mellan inramningarna av de två fallen, och varför? Samt 3) Hur förändras inramningarna
under lokaliseringsprocessens gång?
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9.1. Inramningar och sociala praktiker som analysverktyg
I inledningskapitlet frågade jag mig på vilket sätt begreppen inramning och
sociala praktiker kan bidra till en större förståelse av olika reaktioner på
lokalisering av energiinfrastruktur. Syftet var att med hjälp av begreppen utveckla ett teoretiskt ramverk för att förstå dessa komplexa reaktioner. Som
Walker (2012:4) skriver är inramning:
[A] notion that recognises that the world is not just ’out there’ waiting to be
unproblematically discovered, but has to be given meaning, labelled and
categorised, and interpreted through ideas, propositions and assertions
about how things are and how they ought to be. By implication there is not
just one interpretation of the world available, but alternative versions,
multiple versions.

Inramning är, i den betydelse jag lägger i termen, mer än diskurs, det är
någonting som man gör genom sina sociala praktiker. De sociala praktikerna kan hjälpa oss att se på vilket sätt olika aktörer sätter samman sina
inramningar. Sociala praktiker är ett uttryck för inramningar (något som vi
kan undersöka för att få syn på inramningarna) och samtidigt något som
påverkar inramningarna. Genom att studera sociala praktiker kan jag därför
delvis förklara varför inramningarna ser olika ut. Jag kan också synliggöra
betydelsen av materiella, fysiska och kognitiva handlingar, liksom att inramningarna har en tidslig och rumslig räckvidd bortom den geografiska
platsen vid den specifika tidpunkten. Breda beskrivningar av sociala praktiker, som att äga ett fritidshus, består av en mängd små delar som tillsammans utgör en sammansättning eller ett paket av praktiker (jfr Shove,
Pantzar & Watson 2012). I det här fallet symboliserar då exempelvis ”fritidshusägande” ett specifikt förhållningssätt till platsen då innehavaren inte
befinner sig där permanent, vill nyttja sin egendom till rekreation och tjänar
sin inkomst någon annanstans.
Ett bidrag som studien ger är att visa på värdet av att analysera både
medvetna och omedvetna inramningar. Inramningar kan vara öppna och
mångtydiga eller mer slutna och entydiga. De inramningar som gjorts mindre medvetet innehåller mer öppen ambivalens. Ett exempel på en ambivalent inramning var hur naturgasledningen ramades in av fast- och fritidsboende som både en platsöverskridande risk och en platsrelaterad fördel.
En medveten och strategisk inramning är mer entydig. Ett exempel på det
var hur aktörer som motsatte sig den planerade lokaliseringen av vindkraftverk kom underfund med att förekomsten av örnar var ett starkt skäl för
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avslag av vindkraftsansökningar, och därför gjorde inramningen därefter.
Samtidigt påverkar aktörens sociala praktiker – hur och när och i vilket sällskap aktören använder eller kommer i kontakt med platsen, genom sitt
arbete, sina fritidssysselsättningar, intressen eller transportmedel – också den
strategiska inramningen varför lokaliseringen upplevs som olämplig. För att
göra det än mer komplext kan också en ambivalent inramning användas
strategiskt då ambivalensen är ett sätt att undandra sig ansvar.
För att nå en bredare förståelse av hur aktörer ramar in lokalisering av
energiinfrastruktur, och varför vissa inramningar blir dominerande, har jag
inte enbart studerat inramningen av sakfrågan, det vill säga lokaliseringen
av det specifika energiprojektet. Till sakfrågan har jag knutit institutionella
och metakulturella inramningar av plats, landskap, säkerhetspolitik, miljö,
klimat, ekonomi, ansvar, tillit med mera. De olika inramningsnivåerna jag
använder i studien har inspirerats av Schön och Rein (1994).
Uppdelningen ska inte läsas som att sakfrågan är detsamma som platsrelaterade aspekter medan institutionella inramningar likställs med platsöverskridande aspekter. Som framhålls i kapitel 5 till 8 finns de tre nivåerna
inom alla aspekter. Platsöverskridande aspekter av sakfrågan avser exempelvis hur lokaliseringarna av energiinfrastruktur inramas utifrån miljö-,
energi- och säkerhetspolitik. Den institutionella inramningen innebär mer
generella förståelser av dessa frågor, såsom kommunala målsättningar att
öka antalet vindkraftverk, medan de metakulturella inramningarna är ännu
bredare. Ur ett svenskt perspektiv innefattar de metakulturella inramningarna exempelvis uppfattningar om hållbar utveckling och behovet av att
bekämpa klimatförändringar. Det är därför snarare så att inramningen av
sakfrågan kan grunda sig på flera olika aspekter, och att dessa i sin tur är
kopplade till institutionella och metakulturella inramningar, vilka i sin tur
kan delas in utifrån olika aspekter.
Sociala praktiker kan förklara varför olika aktörer kan göra samma metakulturella eller institutionella inramning, som att se ett visst energislag som
lämpligt eller anse att hållbar utveckling är ett samhälleligt mål, men göra
olika sakfrågeinramningar av lokaliseringen. Eller tvärtom, göra samma
inramning av sakfrågan (att lokaliseringen bör bli av eller inte) men grunda
den i olika institutionella eller metakulturella inramningar.

9.1.1. Hur inramningar och sociala praktiker använts i analysen
Sociala praktiker har en tillbakasyftande karaktär och kan liknas vid ett
mönster av i sig unika handlingar. Därför går det att säga att en aktör kan
identifieras med hjälp av de sociala praktiker som kännetecknar aktören.
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För att göra användningen av sociala praktiker överskådlig har jag därför
gjort en uppdelning i aktörsgrupper. Grupperna förenas av att de delar vissa
sociala praktiker som gör att de kan separeras från andra grupper. De grupper som finns representerade i studien är följande: fastboende, fritidsboende/inflyttade, lokalt näringsliv, lokalpolitiker, tjänstepersoner inom kommun och myndigheter, intresseorganisationer samt bolagens företrädare.
De som ingår i grupperna utför inte exakt samma handlingar, men de kan
kategoriseras utifrån att de utför samma slags sociala praktiker – som till
exempel att främst använda en plats för rekreation. Individer är bärare av
dessa praktiker (Shove, Pantzar & Watson 2012). Därför kan jag visa på
inramningsmönster baserat på aktörers sociala praktiker med hjälp av citat
från intervjuer med olika individer.
Jag ska strax presentera de sex övergripande inramningar som framträtt i
mitt empiriska material. Som kommer att framgå gör en och samma aktörsgrupp olika inramningar, vilket visar på svårigheten i att göra en strikt uppdelning i grupper. Om grupperna definieras brett, riskerar de att bli oprecisa genom att vara representerade i flera inramningar. Om de avgränsas
tydligare blir de flera och då finns risken att sammanhang förloras. Jag har
därför valt en kompromiss som ligger närmare få och stora aktörsgrupper
än fler och mindre. Det innebär exempelvis att gruppen lokalpolitiker finns
representerad i flera inramningstyper nedan. Eftersom politiker självklart
gör även andra sociala prakiker än de som är förenade med att vara politiker finns det skillnader inom gruppen. Samtidigt har lokalpolitiker en
specifik roll i relation till andra aktörer, vilket gör det rimligt att se dem som
en grupp. Detta gäller förstås alla aktörsgrupperna. Aktörer kan även omvandla sina inramningar under tidens gång.
Den främsta källan för att identifiera olika sociala praktiker och därmed
sammanhängande inramningar har i den här studien varit intervjusituationen. Dels utifrån vad som sagts – i intervjuerna har personerna berättat
om sin vardag, om sin försörjning, bostadsort, fritidsnöjen och historia.
Dels har praktikerna extraherats ur det osagda. Med få undantag genomfördes intervjuerna i människors hem eller på deras arbete – beroende på i
vilken roll de kom i kontakt med lokaliseringarna. Intervjuer har genomförts i styrhytten på en lastbil, i lummiga trädgårdar, på promenad vid
Bogeviken, i ett fikarum i Slite hamn och många gånger vid olika köksbord
– för att bara nämna några situationer. Observationer under dessa besök
har tillsammans med det som sagts under intervjun gett en bild av förekommande sociala praktiker (se kapitel 4).
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I kapitlen 5–8 ges en komplex bild av hur de respektive lokaliseringarna
inramades i relation till och i mötet mellan de fyra identifierade aspekterna
platsrelaterade, platsöverskridande, position och process. För att konkretisera och visa på mönster kan dessa reduceras till sex övergripande inramningar. Dessa beskrivs nedan.

9.2. Sex övergripande inramningar
Den här delen av diskussionen besvarar avhandlingens första frågeställning:
Vilka olika inramningar uttrycks vid den planerade respektive realiserade
lokaliseringen av de två energiinfrastrukturprojekten på nordöstra Gotland?
Sammanfattningsvis har sex övergripande inramningar kunnat identifieras i
materialet. Inramningarna är inte så homogena som de kanske framstår i genomgången, utan beskrivningen är förenklad för att bli överblickbar. De sex
inramningarna följer en glidande skala som illustreras genom figur 9.1. nedan. De respektive inramningarna illustreras också var för sig i figur 9.2.– 9.7.
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Positionering
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För
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Platsöverskridande
Helt
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Platsrelaterade

Helt
emot

Bra för platsen

Dåligt för platsen

Lokalisering
För

Mot

Figur 9.1. Sex övergripande inramningar. I ytterlighetsinramingarna ”helt för” och ”helt
emot” finns ingen motsättning mellan olika aspekter. Därför är de placerade i mitten av
den vertikala axeln. I ”bra för platsen” respektive ”dåligt för platsen” är det platsrelaterade aspekter som dominerar, medan det tvärtom är platsöverskridande risker och möjligheter som är mest framträdande i ”klimatet först” och ”för riskabelt”. På vänster sida
återfinns de inramningar där olika mått av tillit till energiprojekten visas, medan de inramningar där misstro av olika orsaker visas återfinns till höger.

I helt för inramades lokaliseringarna som i linje med platsens karaktär.
Vidare inramades den energi infrastrukturerna skulle producera eller distribuera som bra och i linje med mål om minskade klimatförändringar (detta
gällde även naturgasledningen). Aktörerna visade tillit till både projektörer
och teknik. Processen sågs i naturgasfallet som opolitisk och möjlig att ta
ställning till genom vetenskapliga undersökningar. Att hyra ut Slite hamn
ansågs därför vara ett ärende för kommunens tekniska nämnd och därtill
knutna tjänstepersoner. I vindkraftsfallet ansågs större politiska målsättningar om en förändrad energiproduktion vara en del av den lokala processen
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och i linje med generella målsättningar på nationell och internationell nivå
och lokaliseringen inramades därför som okontroversiell och naturlig.

Figur 9.2. Inramningen ”helt för” uppdelad i sakfråge-, institutionell och metakulturell
inramning. (Illustration: Stig Söderlind, 2018)

Den aktörsgrupp som tydligast representerade den inramningen var bolagens företrädare, som naturligtvis ville se sina egna projekt genomföras.
Vidare hörde lokalt näringsliv, vissa politiker och kommunala tjänstepersoner, liksom många från gruppen fastboende till dem som företrädde denna inramning. Det var aktörer som av olika anledningar hade intresse av en
ekonomisk utveckling lokalt. Det hörde samman med sociala praktiker som
att bruka marken genom lantbruk eller skogsbruk, eller att arbeta i kalkstensindustrin. Dessa aktörer hade ofta bott länge på platsen och fruktade
en utveckling mot en större andel fritidsboende, åkrar i träda, färre lokala
affärer och mindre hamnverksamhet – utvecklingar som upplevdes hota de
egna sociala praktikerna. Inramningen kan även kopplas till lokalpolitikers
känsla av ansvar för lokal utveckling, och i vindkraftsfallet till lokala och
nationella mål om att öka produktionen av förnyelsebar energi i allmänhet
och vindkraftsenergi i synnerhet. Här fanns alltså en viktig social dimension, att lokaliseringen skulle innebära sysselsättning och aktivitet på orten.
I inramningen fanns en skillnad i hur Slite och Boge beskrevs. De med
en mer distanserad relation till platsen, som bolagens företrädare och kommunala politiker och tjänstepersoner, tenderade att beskriva den som ensidigt industriell. De som bodde och verkade där förmedlade en mer mångbottnad bild av platsen, det vill säga att den var industriell, naturskön och
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hade kulturhistoriskt värde. Det fanns samtidigt en sammanhållande syn på
platsen som till för att brukas, den betraktades som ”land” (se kapitel 5).
Genom att möjligheter för platsen kopplades samman med fördelar bortom det lokala överbryggades platsrelaterade och platsöverskridande aspekter
i inramningen. Detta förstärktes genom att aktörerna visade tillit till prospektörer och teknik. Överbryggningen skiljer denna inramning, ”helt för”,
från nästa inramning:
Bra för platsen. I denna inramning uttryckte aktörerna ambivalenta eller
försiktigt kritiska åsikter om platsöverskridande aspekter av lokaliseringen.
Dessa sågs dock som sekundära i jämförelse med de lokala fördelar som
lokaliseringarna antogs föra med sig. Mest framträdande var istället att
lokaliseringen skulle leda till något gott för lokalsamhället, eller för aktören.
Här fanns många likheter med ”helt för”. Lokaliseringen inramades som ett
sätt att bibehålla dominerande platsmyter (Shields 1991) och invanda
sociala praktiker, som umgänge i en hamn där arbete pågår, eller att mark
fortsätter att brukas även om antalet aktiva bönder minskar.

Figur 9.3. Inramningen ”bra för platsen” uppdelad i sakfråge-, institutionell och metakulturell inramning. (Illustration: Stig Söderlind, 2018)

Fastboende och lokalt näringsliv som gjorde den här inramningen menade
att naturgasprojektet i sin helhet var för omfattande och komplicerat för att
förstå och omöjligt att påverka. Uppfattningen var att besluten togs på en
annan nivå och att de själva var för ”små” i sammanhanget. De inramade
därför den egna rollen som utan makt att påverka. De gjorde en slags särkoppling utifrån skalnivå där platsrelaterade aspekter förstärktes på bekostnad av de platsöverskridande, även om de platsöverskridande aspekterna
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fortfarande fanns med i inramningarna. Särkopplingen legitimerades genom ett upplevt kunskapsunderskott och därmed minskat ansvar. Mer konkret innebar det att den egna positionen och de fördelar som uthyrningen
av hamnen skulle ha för Slite skildes från storskaliga konsekvenser av naturgasledningen i inramningen.
Kommunala tjänstepersoner och politiker, framförallt i tekniska nämnden och tekniska förvaltningen samt kommunstyrelsen och intresseorganisationer var andra aktörer som särkopplade Nord Streams hyra av Slite
hamn från bygget av naturgasledningen i dess helhet. Särkopplingen förklarade de med argumentet att de inte hade mandat att påverka projektet i
stort och att ansvaret låg på andra nivåer. Dessa aktörer undvek i möjligaste
mån att uttala sig om naturgasledningen, men när de gjorde det – och då
betonade att Nord Stream inte hade med hamnen att göra – var det en
ambivalent inställning som framträdde. Till skillnad från fastboende och
lokalt näringsliv betonade företrädare för kommunen att de hade ansvar för
mer övergripande frågor, såsom miljön och klimatet (se kapitel 6). Det
fanns alltså en uppdelning inom inramningen som baserades på sociala
praktiker. Gemensamt var dock att aktörerna ansåg att de lika väl kunde ta
det goda med det onda när de ändå inte kunde stoppa projektet i dess helhet. Att en naturgasledning skulle placeras på Östersjöns botten upplevdes
som redan avgjort, och då fördelarna för Slite och Gotland framstod som
stora var det ingen mening med att motsätta sig uthyrningen av hamnen.
Inramningen ”bra för platsen” var mest framträdande i naturgasledningsfallet.
Klimatet först var en annan inramning som förespråkade lokaliseringarna.
Här var det de platsöverskridande aspekterna som sågs som positiva medan
platsen inte ansågs lämplig för lokaliseringarna. Lokaliseringarna godtogs
dock eftersom etableringen ansågs gagna högre syften. Med andra ord inramades de energi- eller miljörelaterade fördelarna som så framträdande att
aktörerna förstärkte dem på bekostnad av de eventuella olägenheter lokaliseringen kunde innebära lokalt. Vissa aktörer till och med reducerade inramningen till att enbart handla om platsöverskridande fördelar. I inramningen visades tillit till energikällan, tekniken och projektören. Därför
framstod inte lokaliseringen som en risk även om platsen egentligen inte
uppfattades som optimal.
I inramningen ”klimatet först” var inte så framträdande i mitt material
förutom på en mer generell nivå, och då i relation till vindkraft. Till exempel menade vissa lokalpolitiker och tjänstepersoner att vissa platser får
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”offras” till vindkraftsetablering för att nå ett högre mål – det vill säga öka
produktionen av förnyelsebar energi.

Figur 9.4. Inramningen ”klimatet först” uppdelad i sakfråge-, institutionell och metakulturell inramning. (Illustration: Stig Söderlind, 2018)

I inramningen för riskabelt var det också de platsöverskridande aspekterna
som var mest framträdande och som förstärktes på de platsrelaterades bekostnad. I motsats till i inramningen ”klimatet först” uttryckte aktörerna
kritiska åsikter om platsöverskridande aspekter av lokaliseringen. Samtidigt
uppmärksammades även här många lokala fördelar med lokaliseringens
placering. Till skillnad från ”bra för platsen” var det de upplevda riskerna
(utifrån miljö-, energi- eller säkerhetspolitiska perspektiv), som gavs mest
utrymme och förstärktes. Dessa aktörer menade att de hade ett ansvar för
säkerheten i Östersjöregionen, för havsmiljön och för det globala klimatet,
och att de därför var tvungna att försöka påverka projekten. De hyste begränsad tillit såväl till teknik som till projektör. Det var främst politiker
samt företrädare för intresseorganisationer eller aktörer med arbeten som
gav dem någon slags expertkunskap som uttryckte inramningen. Dessa hävdade att de hade förmågan att tillgodogöra sig relevant kunskap och mandat
att försöka påverka.
Till skillnad från de politiker och tjänstepersoner som i ”bra för platsen”
särkopplade platsrelaterade och platsöverskridande aspekter menade de
som gjorde inramningen ”för riskabelt” att det i lokalpolitikens roll ingick
att inkludera frågor bortom de rent lokala i lokaliseringsfrågan. De politiserade därigenom frågan. På ett sätt utvidgade de därför inramningen av
hamnuthyrningen i naturgasledningsfallet till att inkludera platsöverskri318
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dande aspekter liksom moraliska ställningstaganden om hur lokalpolitiken
kunde agera. Samtidigt var det miljö-, energi- och säkerhetspolitiska aspekter som förstärktes. De lokala fördelarna med naturgasprojektet uppmärksammades visserligen med frågan om naturgasledningen i sin helhet var
mest framträdande.

Figur 9.5. Inramningen ”för riskabelt” uppdelad i sakfråge-, institutionell och metakulturell inramning. (Illustration: Stig Söderlind, 2018)

I naturgasfallet bytte vissa aktörer efterhand inramning från ”för riskabelt”
till att ”bra för platsen”, eller till och med till ”helt för”. Det skedde också en
rörelse tillbaka till ”för riskabelt” efter att hamnuthyrningen godkänts (se
kapitel 8). Då blev förstärkningen av de platsrelaterade aspekterna svagare
vilket gav utrymme för en inramning med mer kritiska platsöverskridande
element.
Dåligt för platsen var en inramning där platsrelaterade aspekter var i förgrunden, men där lokaliseringen inte ansågs vara lämplig. Fritidsboende i
Boge och Othem menade till exempel att vindkraft med sin förnyelsebara
karaktär var en bra energikälla, men också att platsen hade natur- eller kulturvärden som hotades av lokaliseringen. Dessa platsrelaterade risker vägde
tyngre än de energirelaterade fördelarna i inramningen och aktörerna var
därför motståndare till lokaliseringen. Infrastrukturen som sådan sågs som
välbehövlig men borde placeras någon annanstans eller på ett annat sätt.
Platsen sågs som ”landskap”, något som skulle bevaras orört. Vidare innehöll inramningen ett stort mått av misstro mot projektören, som beskrevs
som oseriös.
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Företrädare för intresseorganisationer med miljöinriktning liksom fritidsboende och inflyttade i Boge var de mest framträdande aktörerna i ”dåligt för platsen”, men inramningen gjordes också i yttranden och intervjuer
med företrädare för länsstyrelsen. För flera aktörer krockade sociala praktiker knutna till det lokala naturlivet, som fågelskådning och värnandet av
fåglar, med oro för globala klimatförändringar. Länsstyrelsen som myndighet har exempelvis som mål att främja övergången till ett fossilfritt samhälle
och utbyggnaden av vindkraften, men är också ansvarig för skyddet av
hotade arter. Ett sätt att lösa konflikten var att särkoppla platsrelaterade och
platsöverskridande aspekter, där de platsrelaterade var de som ansågs ha
med sakfrågan att göra. Genom att hävda att infrastrukturen kunde placeras
någon annanstans förstärktes de platsrelaterade aspekterna av lokaliseringsinramningen.

Figur 9.6. Inramningen ”dåligt för platsen” uppdelad i sakfråge-, institutionell och metakulturell inramning. (Illustration: Stig Söderlind, 2018)

Inramningen ”dåligt för platsen” kan vid en första anblick tolkas som
NIMBY (not in my backyard). NIMBY används ofta för att förklara situationer där privatpersoner är positiva till exempelvis vindkraft men negativa
till etableringen av vindkraftverk i ett specifikt område. Det är dock inte så
enkelt. Som Wolsink (1994) visat är NIMBY bara en av flera alternativa
förklaringar när lokaliseringar kritiseras men verksamheten i allmänhet
gillas. För att situationen ska kunna kategoriseras som NIMBY bör det vara
så att personen är emot alla varianter av lokaliseringen. I mitt material är
det snarare så att intervjupersoner och yttranden inom inramningen ”dåligt
för platsen” säger att en lokalisering inte är utesluten, men att den exakta
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placeringen innebär risker – antingen för dem själva i form av störande ljus
och ljud eller för en hotad växt- eller djurart. Det kan också vara så att de
inte känner tillit till dem som ska genomföra lokaliseringen, det vill säga
bolagen och deras företrädare (jfr Schreurs & Ohlhorst 2015:64).
I vindkraftsfallet polariserades inramningarna under processens gång (se
kapitel 8). Första steget togs efter det att havsörnarnas boplatser uppmärksammats och blivit en del av processen. Då gick exempelvis länsstyrelsen
från att ha varit helt positiv (inte specifikt till Boge Vindbruks planer men
till placeringen av vindkraftverk i området) till att projektet var ”dåligt för
platsen”. Inramningen var framträdande i vindkraftsfallet men mer ovanligt
i naturgasledningsfallet.
Helt emot, den sjätte övergripande inramningen, var kritisk till lokaliseringen utifrån alla aspekter. Lokaliseringen ansågs inte lämplig på platsen
då den förstods som ”landskap”. Vidare ansågs den energikälla infrastrukturen genererade eller distribuerade inte främja mål om hållbar utveckling
eller minskade klimatutsläpp, och infrastrukturen sågs även som en risk för
storskaliga miljövärden. I naturgasledningsfallet innehöll inramningen
också en säkerhetspolitisk risk. Aktörerna hyste därtill föga tillit till projektören eller tekniken. Processen ansågs ha gått felaktigt till, och påståenden
om mutor förekom. I vissa fall ledde den ringa tilliten till en tro på den egna
förmågan att agera och kunna påverka lokaliseringen.

Figur 9.7. Inramningen ”helt emot” uppdelad i sakfråge-, institutionell och metakulturell
inramning. (Illustration: Stig Söderlind, 2018)

Inramningen av lokaliseringen var utvidgad såtillvida att alla fyra aspekterna inkluderades och tillmättes vikt. Eftersom alla aspekter talade mot
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lokaliseringen kan de betecknas som överbryggade med varandra. Ett exempel är de fastboende som ansåg att uthyrningen av hamnen till Nord Stream
innebar störningsmoment i Slite, en säkerhetspolitisk risk och att det kanske
ändå inte skulle gå att distribuera naturgas genom rören. De som var ”helt
emot” i naturgasledningsfallet var dock få då många såg de lokala fördelarna. I vindkraftsfallet var det vanligare att aktörer helt motsatte sig projektet.
Det var främst fritidsboende och inflyttade som såg lokaliseringen av vindkraftverk till Boge som ett hot mot landskapsbilden, och vindkraft som ett
ofördelaktigt energialternativ. De allra flesta var dock överens om att förnyelsebar energi behövdes, men det behovet ansågs bäst tillgodoses med
hjälp av andra typer av förnyelsebar energi. Vidare ansågs vägen framåt snarare vara en generell minskning av energianvändandet.
Inramningen kännetecknas också av ringa tillit till bolagen bakom projekten, bland annat då ansökningshandlingarna ansågs ha brister. Kritiken kan
knytas till att en hög utbildningsnivå var karaktäristiskt för aktörerna som
gjorde inramningen ”helt emot”, vilket i vindkraftsfallet ofta innebar att de
hade erfarenheter av liknande processer. Vidare utmärktes inramningen av
att aktörerna inte tjänade sitt uppehälle på platsen, att de var relativt nya där
eller att de var fritidsboende. Det gjorde att de inte tyckte att platsens syfte
var att brukas. De upplevde inte heller platsens ständiga förändring på samma sätt som de fastboende. De sedan länge fastboende hade sett kalkbrotten
bli större vilket gjorde att de såg förändring som något naturligt. Det gjorde
att de även godtog andra förändringar som till exempel Nord Streams
arbete i Slite hamn och Boge Vindbruks planer på en vindkraftspark.

9.2.1. Komplext samspel mellan flera aspekter
Allmängiltiga teorier kan inte helt förklara vad som händer på specifika
platser. Platsers egenheter måste tas i beaktande då de har historiska rötter
som påverkar framtida och nutida processer (Pickvance 1990). Min analys
har visat att ett och samma geografiska område innehåller flera platser. En
plats som upplevs som industriell av en aktör framställs som naturskön av
en annan, eller som samtidigt industriell och naturskön av en tredje. Det
faktum att det finns olika bilder av en plats är ytterst ett uttryck för olika
sociala praktiker – en aktörs historia på platsen, vad platsen används till och
vad aktören uppskattar med platsen. Samtidigt påverkar de sociala praktikerna inramningarna. Skälen för att göra en viss inramning kan vara strategiska, som att ett vindkraftsbolag betonar en projekterad plats industriella
karaktär för att få gehör för sina planer.
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I tidigare forskning hävdas att hög platstillhörighet vanligtvis leder till
motstånd mot förändringar av platsen (jfr Vorkinn & Riese 2001; Stedman
2002; Devine-Wright & Howes 2010). Analysen av mitt empiriska material
visar dock att platstillhörighet tvärtom kan innebära att aktörerna välkomnar lokaliseringen. Det beror till del på att förändringarna är i linje med
uppfattningar om platsens syfte, och i förlängningen i linje med aktörens
sociala praktiker. En plats i ständig förändring upplevs som ”naturlig”. Till
skillnad från de orter som studerats av Devine-Wright, Howes, Stedman,
Vorkinn och Riese finns en industriell dimension i platsidentiteten i mitt
material. Det innebär dock inte att platsen inte uppskattades. Tvärtom gav
de allra flesta av mina intervjupersoner som bodde i området uttryck för
lokal stolthet. De sade att de trivdes i området och att det var ett bra ställe
att bo på. Känslan av platstillhörighet framstår alltså fortfarande som betydelsefull för inställningen till energiinfrastrukturlokaliseringar.
Samtidigt som platsen är viktig är en av avhandlingens poänger att
platser inte kan studeras isolerat. Masseys definition av en plats som något
där olika aspekter – lokala och globala – möts, the ”throwntogetherness of
place” (Massey 2005:141, jfr även Cresswell 2015:107) kan här användas för
att beskriva inramningen av en lokalisering. Aktörens förståelse av platsen
möter platsöverskridande förståelser av energiprojektet i inramningen av
energiinfrastrukturlokaliseringen. Som Massey (1994:156) skriver har platser inte en enda, unik identitet, utan är fulla av interna konflikter. Samtidigt
är platser unika då de samlar sociala relationer som är lokala och andra som
är mer generella, det vill säga det som jag valt att kalla platsrelaterade och
platsöverskridande aspekter. Dessa aspekter bör därför ses som delar av en
helhet när lokaliseringar studeras.
Studien har också visat att de platsrelaterade och platsöverskridande
aspekterna inte räcker för att förklara inramningarnas komplexitet. Även
relationen mellan aktörer och tillit till teknik och projektör bör tas i beaktande. Dessa aspekter tar sig uttryck i vem som upplevs ha kunskapsövertaget, eller makt i politiskt eller ekonomiskt avseende. Upplevelser av tillit,
ansvar och resignation har betydelse för huruvida aktören känner vilja eller
möjlighet att påverka lokaliseringarna (se kapitel 7). Det vill säga, även relationen mellan olika aktörer, och då inte minst mellan lokala aktörer och det
bolag som ska anlägga energiinfrastrukturen, påverkar hur lokaliseringen
inramas. Den egna inramningen formas även genom att den kontrasteras
mot vad som uppfattas som ”de andras” inramningar.
Inramningarna handlade ofta om vad som hörde till ”frågan”. Inramningar av hur den formella lokaliseringsprocessen borde genomföras gjor323
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des framförallt av de aktörer som genom sina praktiker hade en given roll i
processen – politiker, tjänstepersoner och i viss mån intresseorganisationer.
Inramningarna förändrades allteftersom nya aspekter tillkom. I naturgasledningsfallet handlade det till stor del om huruvida beslutet om hamnuthyrningen skulle ta hänsyn till miljö-, energi- och säkerhetspolitiska aspekter av naturgasledningen. När det gällde lokaliseringen av vindkraftverken
handlade det i stället om huruvida klimatförändringar var en legitim anledning till att anlägga en vindkraftspark och hur artskyddsförordningen borde
tolkas. Det vill säga huruvida besluten i sakfrågorna borde utvidgas och
överbryggas eller särkopplas. Hur inramningen görs och sätts samman är
besläktat med synen på den egna rollen – vad som ligger i aktörens mandat
och vad som hör till någon annans ansvar.
De sex inramningstyperna visar att det inte var de fyra aspekterna platsrelaterade, platsöverskridande, position och process var för sig som gjorde
att aktörernas inramningar såg olika ut, utan kombinationen av dem och
hur de rangordnades sinsemellan. Det vill säga om inramningarna utvidgades, överbryggades, särkopplades eller förstärktes och huruvida de omvandlades. Det innebär att två olika aktörers inramningar kunde omfatta liknande platsrelaterade aspekter, som att Slite beskrevs som industriellt, samtidigt som de platsöverskridande aspekterna kunde skilja sig åt, eller tvärtom.
När då någon av dessa aktörer exempelvis förstärkte det platsrelaterade i sin
inramning, medan någon annan betonade säkerhetspolitik, klimat eller någon
annan platsöverskridande aspekt, gav det olika inramningar.
Genom att se inramningarna som en helhet bestående av flera aspekter i
kombination ges en mer heltäckande bild av den komplexitet som kännetecknar den här typen av lokaliseringskonflikter.

9.3. Skillnader och likheter i inramningen av
lokaliseringsfallen
Avhandlingens andra frågeställning lyder: Vilka skillnader och likheter framträder vid en jämförelse mellan inramningarna av de två fallen, och varför?
Fallen skiljer sig åt på många sätt. Det ena var transnationellt och distribuerade naturgas i en storskalig infrastruktur och det andra var ett småskaligt vindkraftsprojekt initierat av ett litet bolag. Dylika skillnader, som i
kapitel 2 angavs som delmotiv till att inkludera de båda fallen i samma studie,
har inverkan på inramningarna i de respektive fallen. Men det som ursprungligen framstod som två separata fall har också visat sig ha flera beröringspunkter. Inte minst visade sig ofta skillnader och likheter tillsammans och
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som varandras motsatser i jämförelsen mellan fallen. Ett exempel är metakulturella inramningar om miljömedvetenhet och hållbar utveckling.
I de sex övergripande inramningar som identifierats är det ett allmänt
förgivettagande att koldioxidintensiva energikällor ska fasas ut. Det är en
ståndpunkt som är gemensam inte bara för båda fallen utan också för både
förespråkare och motståndare. Däremot resulterade det i olika utfall i de
respektive fallen då förespråkare och motståndare inramade detta ”faktum”
på olika sätt. Det kom sig av att de energislag fallen representerar har olika
karaktär, det ena är förnyelsebart, det andra fossilt. Förespråkarna av vindkraften och motståndarna till naturgasledningen hade det i det avseendet
”lättare”, de behövde bara hänvisa till att vindkraft är förnyelsebar medan
naturgas inte är det.
Motståndarna till vindkraften och förespråkarna av naturgasen fick istället skapa ”alternativ” för att inte framstå som motståndare till en hållbar
utveckling. Bland de fritidsboende och nyinflyttade som inte ville se vindkraft i Boge inkluderade inramningen exempelvis att det finns andra och
mer effektiva förnyelsebara alternativ med mindre påverkan på landskapsbilden än vindkraft, liksom att en allmän minskning av energianvändningen
var ett viktigt verktyg för att nå en hållbar utveckling. I inramningen av Nord
Streams lokalisering till Slite som lämplig ingick att naturgas är ett mindre
koldioxidintensivt bränsle än kol och olja och att naturgas är säkrare och
mindre kontroversiellt än kärnkraft. Naturgas inramades som en övergångslösning till dess att förnyelsebara energialternativ blivit mer utvecklade.

9.3.1. Den industriella platsmyten
Ur ett platsrelaterat perspektiv spelade kalkstensindustrin en viktig, men
delvis olika, roll i skapandet av inramningarna i båda fallen. Cementfabriken och de kalkbrott varifrån råmaterialet togs har en konstituerande roll i
vardagslivet genom att forma många av de sociala praktiker som förekommer på platsen. Industrin är nära sammankopplad med inramningen av
platsen som brukad och i ständig förändring. Eftersom industrin är energikrävande såg många energibehovet som en konstant som ständigt måste
beaktas. Detta var en komponent i inramningarna som gjorde att lokaliseringarna sågs som passande på platsen.
Jämförelserna mellan kalkstensindustrin och lokaliseringen av vindkraftverken respektive naturgasledningen rör sig över flera dimensioner: Tidsliga
(arbetet med naturgasledningen var tidsbegränsat och marken skulle kunna
återställas efter vindkraftverken, detta till skillnad från kalkbrotten), rumsliga
(kalkstensbrytningen tar mycket plats), ekonomiska (kalkstensindustrin ska325
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pade arbetstillfällen på ett sätt som vindkraften inte gjorde, men som var
jämförbart med arbetet med naturgasledningen), estetiska (fabriken som ett
förfulande inslag som legitimerade, eller omöjliggjorde, vidare exploatering),
audiella och visuella (vindkraftverken skulle höras och synas mer – eller
mindre – än fabriken och brotten). Kalkstensindustrin användes alltså av
både förespråkare och kritiker av de båda energianläggningarna till att
förstärka inramningar av platsen som lämplig eller inte lämplig för etablering. Ytterligare en dimension var att synergieffekter kunde uppstå mellan
lokaliseringen av vindkraftverken, naturgasledningen och andra verksamheter. Cementfabrikens energianvändning skulle bli miljövänligare om den
anslöts till vindkraftverken, och etableringen av vindkraftverk skulle underlättas praktiskt tack vare Nord Streams arbete.
I Slite, dit delar av Nord Streams arbete var förlagt, fanns en mer tydligt
dominerande platsmyt baserad på kalkstensindustrin. Trots att det finns
uppskattade stränder och andra rekreationsområden uppfattade de flesta
orten som industriell. Uppfattningen gällde även tillfälliga turister, och
industrin utgjorde till och med en turistattraktion. I det hänseendet var
synen på de rurala områdena utanför tätorten Slite mer splittrad. Vissa
aktörer framhöll natur- eller kulturvärden och andra förstod områdena som
i första hand brukade, genom industri och lantbruk. Det fanns en uppdelning mellan de som hade sin inkomst på platsen, som också oftast sammanföll med att de hade bott där länge, och de som var nyinflyttade eller
använde platsen för rekreation.
Den industriella identiteten gjorde att aktörer med sociala praktiker som
innebar en syn på platsen som ”land” såg lokaliseringarna som i linje med
platsens syfte, och kalkstensindustrin lyftes fram i inramningen. För de som
såg platsen som ”landskap” hade de industriella karaktärsdragen en mer
undanskymd roll i inramningen, och när de uppmärksammades var det för
att betona att mer industriell exploatering inte var önskvärd. Att den industriella platsmyten var mer dominerande i Slite än i den omgivande landsbygden bidrog till att inramningen av Nord Stream som välkommen till Slite
var starkare än motsvarande välkomnande inramning av Vindpark Boge.
I presentationen av de sex inramningstyperna ovan framgår att inramningen ”bra för platsen” var utmärkande för naturgasfallet, medan inramningen ”dåligt för platsen” inte förekom i större omfattning, medan det
motsatta förhållandet rådde i vindkraftsfallet. Det intressanta här är inte
främst att inramningen av Nord Stream framstår som mer positiv utan
framförallt att konflikten mellan inramningarna huvudsakligen stod mellan
de platsrelaterade aspekterna i vindkraftsfallet – det vill säga huruvida plat326
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sen passade för lokaliseringen – medan konflikten i naturgasfallet däremot
gällde de platsöverskridande frågorna. Med andra ord var de flesta överens
om att Nord Stream medförde fördelar för Slite, liksom att vindkraften i
egenskap av förnyelsebar energikälla också hade sina fördelar.
Beträffande naturgasprojektet i dess helhet var det många som uttryckte
skepsis, antingen ur miljö-, energi- eller säkerhetssynpunkt. Att detta inte
fick mer utrymme i inramningarna berodde på att skepsisen minskade
under processens gång när inget otillbörligt hände. Riskerna uppfattades
också som så vaga att de ändå inte kunde påverkas. Att ta till sig all den
information som krävdes för att bilda sig en egen uppfattning upplevdes av
många som omöjligt, och aktörerna valde då istället att hysa tillit till andra –
till myndigheter eller till bolaget. Det fanns därför en tydlig maktdimension,
bestående av informationsövertag, ekonomiska resurser och transnationella
förbindelser, mellan allmänheten och Nord Stream som inte fanns på samma vis i relationen mellan allmänheten och Boge Vindbruk. Den mindre
aktören upplevdes som möjlig att påverka. De mer begränsade ekonomiska
resurserna fick också bolaget att framstå som mindre seriöst.

9.3.2. Föränderliga inramningar
Ett annat område där skillnader och likheter mellan fallen kan urskiljas var i
hur inramningarna omvandlades över tid. Det leder oss till avhandlingens
tredje frågeställning: Hur förändras inramningarna under lokaliseringsprocessens gång? I kapitel 8 diskuterades hur inramningarna i den formella
processen förändrades under processens gång. Där beskrevs hur ominramningar gjordes när processen gick in i ett nytt skede genom tillkomsten av
en ny, avgörande, komponent. Tillkomsten innebar ominramningar som
försvårade en återgång till tidigare inramningar (jfr Edberg, Fransson &
Elander 2017).
I vindkraftsfallet utgjordes denna avgörande komponent av att ett havsörnspars revir uppmärksammades och hur det juridiskt tolkades i relation
till lokaliseringen. ”Örnfrågan” fick större och större inflytande över processen allteftersom tiden gick. Även inramningen av vindkraftslokaliseringen
som lämplig tvingades bli mer inriktad på örnfrågan. Boge Vindbruk kunde
inte fokusera sin inramning på de platsöverskridande fördelar som de ansåg
att vindkraft hade, vilket ur strategisk synvinkel hade varit bäst för bolaget. I
stället måste bolaget och andra som inramade lokaliseringen som lämplig
inrikta sina ansträngningar på att påvisa att verken inte skulle utgöra något
hot mot örnar. I vindkraftsfallet skedde sålunda en specificering till
kritikernas fördel och Vindpark Boge stoppades. Den dominerande inram327
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ningen ur formell synvinkel var att lokaliseringen var olämplig på grund av
att den hotade skyddade havsörnar. Det var alltså tolkningen av lagen, närmare bestämt artskyddsförordningen, som blev styrande. Domen avgjorde
vindkraftslokaliseringen till kritikernas och örnarnas fördel.
I naturgasfallet utgjordes den avgörande komponenten av den lokala
uppgörelsen kring hamnen – först att frågan uppstod och sedan att den
avslutades. En ominramning från fokus på platsöverskridande aspekter till
platsrelaterade och sedan tillbaka igen – om än i ny skepnad – gjordes av de
politiker och tjänstepersoner som såg som sin främsta uppgift att värna om
lokal utveckling. De aktörer som drevs av mer ideologiska motiv grundade
på säkerhetspolitiska och miljörelaterade övertygelser behöll sin inramning
mer intakt – platsrelaterade aspekterna sågs som underordnade. Samtidigt
fick Slite sin hamn, en renovering som inte någon i sak motsatte sig.
Föränderlighet kan också diskuteras i en vidare bemärkelse. I kapitel 5
visade jag hur en plats i förändring kunde ses som något naturligt framförallt av dem som bott länge i området. Dessa aktörer hade upplevt och
genom sitt arbete varit delaktiga i förändringen. Samtidigt ses förändring
bara som naturlig så länge den är i linje med aktörens sociala praktiker. Det
är alltså förändring i linje med platsmyt och platsens syfte, i kombination
med vad man uppfattar som en önskvärd energiutveckling, som är eftersträvansvärt. Den föränderliga platsen är sålunda också en konstant, en viss
sorts föränderlighet som ”alltid” funnits.
Förändring genom etableringen av nya verksamheter innebär förändrade
förutsättningar för utförandet av olika praktiker. De nya verksamheterna
kan upplevas medföra risker eller möjligheter. Fritidsboende såg vindkraftsetableringen som ett hot mot friluftslivet. Fastboende såg hamnrenoveringen som bekostades av Nord Stream som en möjlighet att fortsätta umgås i
en levande hamn. Sociala praktiker är därför inte resistenta mot förändringar. Sociala praktiker reproduceras genom att de utförs, men förutsätter
också andra aktiviteter eller verksamheter som stödjer dem.
Lokaliseringar av storskaliga anläggningar utgör sådana hinder och möjligheter för sociala praktiker, och blir därför ofta kontroversiella. Ibland är
det själva placeringen i sig som står i konfliktens centrum, ibland är det
speciella drag i själva projektet eller verksamheten. Denna dubbelhet är tydlig inte minst i lokaliseringar av energiinfrastruktur eftersom sådana hänger
samman med frågor om hur ett miljövänligt, säkert och resurssnålt energisystem ska utformas, samtidigt som infrastrukturen i sig kan innebära en
påtaglig förändring av landskapsbilden.
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9.4. Epilog: Tillbaka på Asunden

Figur 9.8. Tillbaka på Asunden. Naturlandskapet, havet och fabriken. (Foto: Karin Edberg, 2014).

Vi är tillbaka hos vår betraktare på Asunden. Det har gått några år. En del
har förändrats, mycket är sig likt. Fabrikens kontur dominerar fortfarande
kusten och röken från dess skorsten blandar sig med molnen på himlen. Är
det samma plats som hen ser? Om betraktaren var en av dem som motsatte
sig vindkraftsplanerna kanske hen drar en suck av lättnad över att utsikten
inte ser ut som på de fotomontage som var inkluderade i ansökan. Om personen istället var en av dem som ansåg Boge lämpligt kanske tankarna går
till hur det hade varit ifall verken realiserats. Reflekterar vår betraktare överhuvudtaget över att det gömt under havsytan går två naturgasledningar?
Slite har inte invaderats av ryska trupper och naturgasledningen har inte
sprungit läck utan levererar sedan 2012 naturgas till europeiska energikonsumenter. Slite hamn har dock ännu inte börjat användas för passagerartrafik till Estland eller Lettland vilket utmålades som tänkbara framtidsplaner. Vad som däremot har hänt är att svenska militära förband har ökat
sin närvaro på Gotland i allmänhet, där landstigning och försvar av Slite
mer specifikt utgjort ett övningsscenario (Försvarsmakten 2017a,b). Den
ökade militariseringen är en följd av en omtolkning av Rysslands utrikes329
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politik utifrån bland annat Rysslands annektering av Krim 2014 och de
sedan dess pågående striderna i området (Götz 2015; Edberg, Fransson &
Elander 2017).
När planerna för ytterligare en dubbel naturgasledning, Nord Stream 2,
lanserades 2016 kom frågan om en uthyrning av Slite hamn återigen på tal.
Ledande politiker på Gotland höll initialt fast vid sin särkopplade inramning och beskrev hamnuthyrningen som en strikt affärsuppgörelse. Avrådan i det tidigare yttrandet till nationella myndigheter från att godkänna
Nord Stream, baserat på att infrastrukturen skulle distribuera fossilt bränsle,
inkluderades inte i inramningen som ett skäl till att säga nej till den lokala
utveckling som en ny hamnuthyrning skulle kunna innebära.
Mot bakgrund av den förändrade säkerhetspolitiska situationen i Östersjöområdet var tongångarna den här gången dock annorlunda på riksplanet
än det varit när de första två naturgasledningarna planerades. Försvarsministern och utrikesministern bjöd in lokala kommunföreträdare till samtal, och efter påtryckningar meddelade ledande politiker och tjänstepersoner att Gotlands region skulle säga nej till Nord Streams förfrågan. Liksom centerpartisten som menade att han tack vare mer kunskap bytt fot i
frågan om den första naturgasledningen från det att han lade en motion till
det att han röstade om samma motion (se kapitel 8), inramades det nya
beslutet som fattat efter att mer information erhållits (Frid 2016; Hela
Gotland 2016; Nilsson 2016) – med den skillnaden att det den här gången
rörde sig om mer information från nationella myndigheter. De kommunala
aktörerna fick överge sin särkopplade inramning, och istället utvidgades
den dominerande inramningen till att innefatta både platsöverskridande
och platsrelaterade aspekter. Samtidigt förlades fortfarande ansvaret för
beslutet på en annan nivå. Gör andra aktörer samma ominramning? Även
om hamnen redan är renoverad skulle rörutskeppningen för Nord Stream 2
ha inneburit arbetsmöjligheter och – inte minst – ”liv och rörelse”.
Vindkraftsutbyggnaden är till stor del lagd på is på Gotland – kommunen med de ambitiösa målen om att öka produktionen av förnyelsebar
energi. Våren 2017, det vill säga efter det att sista ärendet i vindkraftsfallet
avslutats, beslutade Svenska Kraftnät att inte fullfölja planerna på en elanslutning mellan Gotland och fastlandet (SR P4 Gotland 2017. jfr även
kapitel 8). Eftersom det gotländska elnätet redan är fullt utnyttjat kan inga
nya vindkraftverk byggas (SVT 2017). Andra anledningar är praxisskärpningar kring fåglar och vindkraftverk vilket gör etableringar svårare (Intervju Eva, länsstyrelsen). Boge Vindbruk som ville anlägga Vindpark Boge har
dock inte helt gett upp planerna. De är i färd med att ansöka om att få an330
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lägga ett mindre antal vindkraftverk norr om det tidigare prospekterade
området. Det nya projektet heter Vindpark Kalkbrottet och ligger som
namnet antyder i närheten av ett av kalkbrotten. Energin ska enligt planen
föras direkt till cementfabriken, Då vindkraftverken inte överstiger 150
meters höjd behövs inte miljötillstånd utan endast bygglov från kommunen.
Kommer länsstyrelsen att överklaga beslutet om kommunen godkänner
projektet? Hur kommer lokaliseringsplanen att tas emot av fastboende, fritidsboende och inflyttade? Kommer det organiserade motståndet att återuppstå trots att vindkraftverken inte är lika höga och därför kanske inte gör
ett lika överväldigande intryck? Hur påverkas inramningarna av att de nya
vindkraftverken är planerade närmare kalkstensbrotten – ett område som
kanske fler inramar som ”land”?
Lokalsamhället talar inte med en röst, lika lite som det globala energidilemmat har en enda lösning.
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A Changing Energy Landscape: Framing Controversial
Siting on Northern Gotland

In this PhD thesis in sociology, controversial energy infrastructural siting is
analysed. New sources of energy emerge and others are phased out. Climate
change is a widely debated issue. At the same time, global demand for
energy remains. The siting of infrastructures that generate and distribute
energy has an impact in the physical environment as well as in the social
landscape before, during and after completion of such projects. Even if a
dominant understanding of a place and its purpose often prevails, several
alternative perceptions exist in parallel. The individual view may also contain ambivalence and contradiction as place understanding is closely
associated with past and current social practices, and changes over time.
The understanding of ‘place’ is thereby intersected with one of the largest
issues of our time: How is the ever-increasing demand for energy to be met
without compromising the future of the earth?
It is thus relevant to investigate how the siting of new energy infrastructures is received. More specifically, this study deals with how two such
cases, both from northeastern Gotland, Sweden, are understood, or “framed”. One empirical case consists of the logistical work around the construction of a large-scale natural gas pipeline, and the other of a planned,
but never realized, siting of a wind power facility.
The empirical cases are analysed through a theoretical framework combining frame analysis and social practice-theory. The study offers a sociologically based understanding of place and shows the importance of this
understanding for attitudes towards the siting of energy infrastructures.
The overall aim of this PhD thesis is to contribute to an increased
understanding of the local handling of global energy dilemmas. More
specifically, the aim is to investigate what frames local actors express when
one of the largest global dilemmas of our time – how energy is to be pro-
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duced and distributed in the shadow of climate change and geopolitical
considerations – becomes a local issue as specific energy projects are sited.
Three research questions guided the analysis. The first question concerns
what is highlighted in the different framings and why: Which framings were
expressed in relation to the siting of the two energy infrastructure projects,
one planned, and the other realised, in north-eastern Gotland? The analysis
focuses on the understanding of local and global aspects of energy facility
siting, which social practices the framings can be associated with and how
different actors understand their own and other actors’ roles in the process.
The research question has the following sub-questions: How are placerelated aspects and aspects transcending place combined in the framings?
And: In what way does the understanding of an actor’s own role, in relation
to other actors, have an impact on the framing?
The second question concerns the case studies in relation to each other:
Which differences and similarities emerge when the framings of the two cases
are compared, and why?
Due to an interest in developments over time, the third question is: How
do the framings change during the siting-process?

Theoretical framework
Frame analysis is considered suitable for this kind of study as it focuses on
the actors’ constructions of their own reality. “Framing” is understood as the
simplifications of a complex surrounding that actors construct to explain, to
categorize and to take a stance on phenomena around them (Goffman 1986;
Eder 1996; Benford & Snow 2000; Klintman & Boström 2004, Klintman
2006). In my understanding, framings can be made both consciously and
unconsciously.
The framings that actors formulate about the siting of energy infrastructure are partly an expression of the actors’ social practices. Social
practices are here understood as physical and mental acts, the tools that are
included in the act and the knowledge needed to carry them out (Shove,
Pantzar & Watson 2012; Schatzki 1996; Reckwitz 2002). They are embedded
in everyday life and created in interaction with others over time.
The research questions require that extra attention is given to discussions about time, place and space, where the relationship between global
and local as well as sensual experiences are prominent. One point of departure is that energy infrastructures are technical arrangements with political
signatures that are embedded in social practices. I rely on those researchers
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who consider it impossible to separate nature and culture/society. The
material/physical objects are important and affect the actions and attitudes
of human actors.
One prominent part of the theoretical framework consists of an understanding of frames as operating on three levels of specificity. The conceptualisation is influenced by Schön and Rein (1994:33ff) and includes a
“policy frame” (what I call a “sakfrågeinramning”), which covers how actors
understand and deal with a specific problem. In this study, that implies the
actors’ framings of the two energy infrastructural sitings that constitute the
empirical case in the study. Often, but not always, this more specific
framing includes a position for or against the location.
The policy frame can be linked to a broader, more general, framing that
Schön and Rein call an “institutional action frame” – in other words, common institutional framings. The frame could include, for example, the
characteristics of a place or what kind of energy production that should be
advocated within a municipality.
Institutional frames are emerging from broad cultural perceptions,
which Schön and Rein (1994:33) call a “metacultural frame”. These include,
for example, an understanding of how energy is to be produced, which can
be linked to questions about how and if climate change should be counteracted. The widespread use of the term “sustainable development” is a good
example of a metacultural frame.
Another part of the theoretical framework is how the frames are composed – how actors relate their frames to others, and adapt them to include
or exclude actors and content. Here, I expand on Snow and others (1986)
four “frame alignment processes” (frame bridging, frame extension, frame
transformation and frame amplification), and add the concept of decoupling from Brunsson (2006) and Meyer and Rowan (1977).
Frame bridging deals with the link between different ideologically consistent but structurally independent framings (Snow et al. 1986:467ff). For
example, individuals who share the same views but lack an organizational
context to make it possible to act jointly. As I use bridging in this study, it
implies that actors can legitimize their disapproval or approval of a facility
siting by linking – bridging – several aspects to each other in the frame.
Frame extension is, according to Snow et al. (1986:472ff) when a frame is
widened to attract new followers. In this study, an extended frame implies
for instance that local and global phenomena and policies are linked, as
when an infrastructural project is extended to include issues of energy
transition and climate change from a more general perspective.
335

ENERGILANDSKAP I FÖRÄNDRING

Bridging and extension are closely related. What separates them is that
the extended frame can include aspects or opinions that are contradictory,
like acknowledging local benefits of a facility siting, yet including global
aspects that potentially ought to prevent the siting.
Frame transformation is when a frame completely changes because it is
perceived as out-dated (Snow et al. 1986:473). Frame transformation in this
study is combined with the term reframing, based on Schön and Reins
(1994) and Grays (2003) definitions.
The fourth – frame amplification – implies that certain parts of the frame
are highlighted while others are placed in the background (Snow et al.1986:
469). In my study, frame amplification implies that actors rank different
parts of their framing and highlight the parts that are perceived as most
“viable”. The amplification thus emphasizes a part of the frame to the
detriment of something else.
Related to frame amplification is de-coupling. If a separation of different
aspects in frame amplification can be described as “vertical”, that is, that the
aspects are ranked but still considered as part of the same issue, then in decoupling they are separated “horizontally”. That is, several aspects are noted
but distinguished; the aspects are considered unrelated. De-coupling is a
concept borrowed from organizational theory. An organisation, or, as it is
used in this study, an individual actor, can de-couple norms from action, or
in other words, conflict-driven “politics” from consensus-oriented “action”.
By using these ways to frame; bridging, extension, transformation, amplification and de-coupling, actors adjust their frames to suit specific purposes –
consciously or unconsciously. There is no strict line between them. They
complement each other and sometimes a combination of them takes place.
For example, a frame can be extended, while certain aspects are amplified.

Empirical cases
The island of Gotland (approximately 57 400 inhabitants, SCB 2015) in the
Baltic Sea is about 90 kilometres from mainland Sweden. The two parishes
of Boge and Othem on the northeastern part of the island are the focus of
this study. A limestone mine, including a cement factory and quarries, is
prominent in the area, as are beaches, natural reserves and cultural reserves.
As a result, they are popular areas for tourists as well as recreational and
permanent residents. Agriculture and fishing have historically been important as well. The small town of Slite in Othem parish (approximately 1500
inhabitants) can be described as a typical industrial community. The lime336
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stone industry engages a large part of the working population, and the limestone-company has, at least historically, taken general responsibility for the
development of the community.
The transnational company Nord Stream, with the state-owned Russian
company Gazprom as its major stakeholder, used a harbour and storage
areas in Slite during the construction of a natural gas pipeline running offshore from Russia to Germany. Close by, in the more rural area neighbouring the community, the company Boge Vindbruk initiated a project to
build a small-scale wind power park. The project was never realised due to a
population of sea eagles in the area.
The cases offer both similarities and differences. The infrastructures
produce and distribute different energy sources, which have different political and environmental connotations connected to them – not the least due
to wind power being a renewable energy source and natural gas a fossil fuel.
Wind power is an increasingly important energy source, even though the
industry is far from being as influential as natural gas from a global perspective. In the Swedish energy mix however, natural gas has a minor share.
(Energimyndigheten 2015, IEA 2017). Gotland hosts, compared to its size, a
relatively large wind power production. The fact that the cases are expressions of different parts of the energy policy discourse makes it interesting to
try to understand and explain what the differences mean for the framing of
energy facility siting. The specific character of the geographical area on
Gotland, where industry and tourism, urban areas and rural areas meet, is
another reason for the study’s structure. Goals for sustainable development
on a global level meet local demands, which can lead to complications and
conflicts. However, the two can also complement each other in the framing.

Methodological considerations
The study was carried out through interviews, observations and text
analysis and can be classified as a case study.
The main material consists of 56 interviews (with approximately 70
people). The interviews have been transcribed, printed, coded and themed. I
categorized interviewees in the following groups: residents, “in-movers”/recreational residents, local business, local politicians, civil servants/administrative authorities, representatives of non-governmental organizations (NGOs)
and representatives of the energy companies.
Written sources include application documents including the environmental impact assessments conducted by the respective companies and the
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written opinions issued by referral bodies. Various other documents such as
court decisions and strategy- and policy documents from the Gotland municipality have also been analysed. Furthermore, observations in the area,
including in the port during the construction of the natural gas pipeline and
at several public meetings, have been an important empirical source.
After an initial coding process and the theoretical reading, four key
aspects emerged: place-related, place-transcending, position and process. The
delimitation and selection of aspects have been kept open throughout the
entire research process. The four aspects show the breadth that I suggest
characterises the framings, but also aims at delimiting the study. It allows
for a comparison between the two cases where differences and similarities
between them become visible. At the same time, it enables the claim for
generalization that the study also has.

Results
The four aspects guide one empirical chapter each. The first empirical
chapter, chapter 5, discusses place-related aspects. The analysis shows that
the main division line between those proposing the respective facility siting
and those opposing them is between whether the energy infrastructure is
framed as a natural element in the landscape or not. “Natural” here is
understood as not only connected to nature, but rather as if the activity is
perceived to belong to or fit into the understanding of the place.
This can be connected to the division between the concepts of land and
landscape (Milton 1993, in Macnaghten & Urry 1998:200–201. Also Urry
2007; Storm 2014).
Land is then understood as a physical, concrete, clearly geographically
defined resource that is used and can be owned. Land is the everyday
experience of “home” while landscape is the scenic view of a place, that is, the
experience of a place and its visual value primarily for recreational purposes.
In comparison with the physical, solid land, landscape is thus an abstract
resource and scenic view. This can be broken down into three diving-lines:
untouched and wielded land, economic gain or loss and social gain or loss.
Opponents to the siting tend to frame the place as landscape. These
actors use the place for recreation (like recreational residents) and/or have a
special interest in natural or cultural values (like NGOs). The siting was
perceived as a threat to that – bringing something “unnatural” to an unspoiled place. Proponents perceive the place as land. For them (for instance
long-time residents) it is “natural” to see the place used. It is in line with
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what is the purpose and identity of the place. The siting was also perceived
to give economic benefits in the form of work opportunities and commerce.
The work with the natural gas pipeline implied that a torn-down harbour
area was restored, which gave back part of what for many citizens had been
deteriorating, namely the industrial identity. This is something that has a
large and important role in their social practices in different ways. Even
though the cement factory is still in use and produces as much as ever, just
as in many other industrial towns, the number of employees is decreasing
and critique against the activity is increasing in general, which threatens
what many perceive as the identity of the place – the “place myth” (Shields
1991). In a similar manner, the people that have been living in the rural area
for a long time have seen the agricultural activity decrease. The introduction
of wind power for instance can thus provide an opportunity to return to
“land” on a place that through tourism, for example, has become “landscape”.
It is interesting, however, that the people who have been living in the
vicinity for generations are the ones welcoming the development. This is
contradictory to what much of the previous research has shown. This could
be explained partly by the industrial identity of the area. At the same time,
the people interviewed enjoy the place where they live – it is not a deprived
area. The explanation is rather that the residents have seen the place change
over time, and change and industrial development is thus “natural”.
In the second empirical chapter, chapter 6, aspects “transcending place”
are in focus. These aspects are less dependent on localised physical social
practices, what Macnaghten & Urry (1998:240) call “undwellingness”. In the
context of this study, this refers to those aspects of the siting that are not
directly linked to the place, which in this case represents opinions about the
energy produced, the environmental impact of the infrastructure, and
possible policy and national security related implications.
Opponents frame the siting as a risk in one or more of these aspects,
while proponents frame it as an opportunity, or at least as part of a “natural” or an unavoidable development.
Both proponents and opponents to both projects referred to a general,
metacultural understanding that energy production should be climate
friendly and not harm the environment. Proponents framed wind power in
line with general sustainability goals as a renewable energy source, while
opponents claimed that there are better alternatives, such as solar power.
The wind power park was additionally framed as a threat to both the local
and global environment as whole populations of birds were to be affected.
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For those opposing the natural gas pipeline, creating another infrastructure for a fossil fuel was to counteract the sustainability-goals. Proponents
on the other hand claimed that natural gas is more energy efficient and thus
better than coal or oil, and safer than nuclear power, which they perceived
to be the alternatives. Opponents framed the natural gas pipeline as a threat
to the already endangered environment in the Baltic Sea, while proponents
framed it as an opportunity to carry out research that could lead to a
healthier sea.
National security was an issue in the framings of the natural gas pipeline,
although the company Nord Stream did its best to downplay these arguments. For them, and other proponents, referring to national security was a
matter of bowing to feelings and not facts. Additionally, increased market
relations between Russia and the EU were seen as something creating
interdependence and peace. The political dimension of the project was decoupled from the project. For the opponents, the gas pipeline implied an
increased Russian power in the region and an unwelcomed European
dependence on Russia.
Both place-related aspects and aspects transcending place were part of
the actors’ framings of the energy infrastructural siting. They were combined and related to each other. In addition, the frames consist of aspects
that can be linked to the actors involved; the actors’ (power) relations to
each other and the understanding of their own knowledge and ability to
influence the siting and responsibility for doing so (Siegrist, Cvetkovich &
Roth 2009). These aspects are called “position” and are in focus in chapter
7, the third empirical chapter.
Both proponents and opponents of the respective facility siting described
their own interpretation of the location as based on facts and founded in a
willingness to best serve public interest. The actors framed their own will
and ability to influence the process as big or small. Further, the framings
contained either trust or distrust in the projects. Trust included confidence
that the energy infrastructures would produce and transport energy safely
and that the companies responsible for them introduced the projects for
“proper” reasons.
Another element analysed in the chapter was the relation between actors’
own frame and “the others’” frame, where strategic as well as unconscious
adjustments of the frames were made to strengthen the actors’ own framing.
Between the two extremes were frames characterised by ambivalence and
ambiguity. In relation to the siting of the natural gas pipeline, “de-coupled
trust” was identified, where local politicians, NGOs and residents framed
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the issue as too large for them to take responsibility for. They felt it
meaningless to engage in the process, preferring to “take the good with the
bad” – that is local development even though the pipeline could imply
security or environmental risks. The residents expressed feelings of powerlessness. This is not automatically a negative feeling, however, as it also
implied freedom from responsibility.
In comparison to the natural gas project, Boge Vindbruk (Boge Wind
Power Park) was framed as closer and more “common”, not at least for the
fact that many interviewees had previous experience of wind power
development. All in all, the wind power project was experienced as easier to
influence – to change the park design or to completely stop the project.
In the last empirical chapter, chapter 8, the formal process was analysed.
It shows that the framings of Nord Stream, from the start of the process in
2006 to the approval in 2009, went through several phases. In 2007, the
issue was given a local angle as Nord Stream asked to rent port facilities and
a storage site in Slite during the construction phase of the natural gas
pipeline. The harbour needed improvements, and the rental charge would
cover the costs of a renovation. The transnational process, where the Gotland authorities were involved, was then sided with a local process. Two
extremes emerged. One framed the port rental and the pipeline as two
separate issues. It was only the port deal that was considered within the
municipal competence, and thus the two issues were de-coupled. The other
extreme framed the port and the pipeline as part of the same issue, and both
within the municipal competence – thus extending the frame. The actors
framed the pipeline as wrong due to environmental, energy or national
security reasons. They also viewed the port as inappropriate.
Leading politicians from the centre-party, the social democrats, the conservatives and the liberals as well as civil servants represented the first, decoupled, frame where the leasing of the harbour was advocated. Other
politicians from the conservatives and liberals were however opposing the
leasing, in agreement with left and green politicians. Thus, the classic left–
right division was futile.
In the end, the municipality accepted the offer and rented out the harbour to Nord Stream, but at the same time criticised natural gas for being a
fossil fuel and thus unwanted. The frame was nevertheless still de-coupled
as leading politicians and civil servants continued to consider it to be two
separate issues. The frame was however transformed some years later when
Nord Stream 2 was launched. At that point, the geopolitical situation in the
Baltic Sea region was partly altered due to the Russian intervention in
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Ukraine, annexation of Crimea and other events (Götz 2015, Edberg,
Fransson & Elander 2017). After pressure from Swedish national governmental authorities, local municipal representatives announced that the port
of Slite will not be rented out again.
The much smaller company Boge Vindbruk AB, in comparison to Nord
Stream, was inaugurated in 2010. In 2011, the company launched plans to
establish a wind power park in Boge. The area was designated as being of
national interest for wind power, but also protected for its natural- and
cultural values. Of interest in the process was that the framings changed
from including a diversity of aspects to (by force or free will) focusing on a
specific issue – namely the presence of sea eagles and what harm the wind
power plants could mean for them. The energy company and other adherents of the wind power plans had to give up their extended frame of the
siting as a common good, and of supplying environmentally friendly
energy. The actors opposing the siting – the county administrative board,
environmental NGOs, recreational residents – de-coupled the climaterelated issues of the siting from the place-related. In comparison to the
proponents of the siting who framed the eagles as “just a couple of birds”,
the opponents framed them, in line with the legislation, as representatives
of the whole endangered species of sea eagles. After a complicated legal
process, the proposal was rejected in 2016.

Discussion
How do different actors combine and weigh different aspects against each
other in their constructed frame? The results show that aspects beyond the
local area are included in the frames and that they include relationships
between different actors as well as change over time. The most successful
framing strategy was “de-coupling”, highlighting several different aspects,
but keeping them separate in different ways.
Six overarching framings emerge: overly positive, good for the place,
climate first, too risky, bad for the place, and overly negative. These are
analytical constructs, and thus simplified in the presentation.
The overly positive bridge local opportunities with global opportunities
in their frame, while the overly negative do the contrary, that is bridging
local and global risks.
In “good for the place”, ambivalent or critical opinions connected to
matters transcending place were raised. However, place-related benefits
appeared more concrete and important, and outweighed the possible risks.
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Dominating industrial place-myths as well as social practices could be
sustained through the facility siting. The place-transcending risks were decoupled from the place-related benefits.
“Climate first” was more prominent in the wind power case. The placetranscending benefits, such as the renewable energy that the wind power
plant would produce, were amplified, while place-related risks were downplayed.
In opposition, the framing “too risky” amplified place-transcending risks
with the siting, even though the actors identified positive place-related
aspects as well. The actors had low trust in the technology and the organization behind the infrastructural projects.
In “bad for the place”, place-related aspects were in the foreground. The
siting was framed as inappropriate, even though some positive features
transcending place were included as well. Wind power was for instance
framed as a good energy source. But aspects transcending, and related to,
place were de-coupled, as the actors argued that they were two different
questions – the siting could have been any facility (it would have been
opposed regardless), and wind power plants could arguably be placed somewhere else.
The six types of frames show that none of the four aspects alone shaped
the framings, but rather a combination of them and how they were related
to each other. Why different aspects are amplified, de-coupled or bridged or
why the frames were extended or transformed, depends not the least on the
social practices the actors are involved in: occupation, previous interest and
knowledge, social class and family background.
Depending on the actors’ social practices, they identified different values
in a landscape, different benefits and risks with different forms of energy
production and experienced trust and power in different ways. To understand why energy infrastructures face resistance or acceptance, a facility
siting cannot be simplified into taken-for-granted opinions about a place or
an energy source. The study has also shown that place-related aspects and
aspects transcending place must be accompanied with other aspects to
explain the complexity of the framings. The relationship between actors,
and trust in technology and projectors, should also be considered. These
aspects are expressed through power in political or economic terms, but
also through knowledge relationships. Experiences of trust, responsibility
and resignation are important for whether the actor feels the will or ability
to influence the facility siting. The framings also change during the process.
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Change is thus an important component of the analysis. A new feature,
the presence of sea eagles, in the case of the wind power park, and the
request to hire a port in the case of the natural gas pipeline, resulted in the
inclusion of new aspects and re-framings – and in the end that the wind
power park was stopped.
Another aspect of change is that a facility siting can be either considered
as a threat to a place and the social practices there, or as an opportunity to
preserve deteriorating practices and place-myths. In the latter case, change
is the constant condition and seen as “natural”.
One of the strengths of the study is the inclusion of both strategic
framings made by different actors to, for example, implement the siting of
energy facilities or to obstruct it, and framings made by those who are not
an active part of the formal process. This offers a complex picture going
beyond the policy level and shows that there is no single understanding
within the “local community”. The thesis thus contributes to an extended
understanding of how controversial facility siting is framed.
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Fastboende Slite°
Fastboende Slite°
Fastboende Slite
Fastboende Boge/Othem°
Fastboende Boge/Othem°
Fastboende Boge/Othem
Fastboende Boge/Othem
Fastboende, Slite/Boge/Othem°

Februari, 2012
Februari, 2012
Mars, 2012
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November, 2013
November, 2013
Juni, 2014
Juni, 2015

Fritidsboende/
Inflyttade
Andreas
Franz
Greta
Folke
Erik
Claes
Jeanette
Siv

Inflyttad Boge/Othem
Inflyttad Boge/Othem
Inflyttad Boge/Othem
Fritidsboende Näs
Fritidsboende, Boge/Othem
Fritidsboende, Boge/Othem
Fritidsboende Boge/Othem
Fritidsboende, Boge/Othem

December, 2013
September, 2013
Juni, 2014
Juli, 2013
Maj, 2014
Maj, 2014
Juni, 2014
Maj 2014

Politiker
Fredrika
Lars
Lilian
Gustav
Stina
Bengt
Sture
Fredrik
Klas
Niklas

Politiker M
Politiker M*
Politiker M*
Politiker C*
Politiker C*
Politiker C*
Politiker S*
Politiker MP*
Politiker MP*
Politiker V*

Februari, 2012
Februari, 2013
Februari, 2013
Februari, 2013
Februari, 2013
Februari, 2013
Februari, 2013
Februari, 2013
Februari, 2013
Februari, 2013

Lokala myndighetsföreträdare/
tjänstepersoner
Hans
Martin
Åke

Tekniska förvaltningen, Region Gotland
Tekniska förvaltningen, Region Gotland*
Tekniska förvaltningen, Region Gotland*

Februari, 2012
Februari, 2013
Februari, 2013
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William
Kristina
Birgitta
Eva

Länsstyrelsen, Gotlands län*
Länsstyrelsen, Gotlands län*°
Länsstyrelsen, Gotlands län*°
Länsstyrelsen, Gotlands län*

Olle
Mattias

Gränspolis, Gotland
Kustbevakningen, Gotland

Februari, 2013
Februari, 2013
Februari, 2013
Februari, 2013 &
september, 2018
Mars, 2012
Mars, 2012

Intresseorganisationer
Ture
Konrad
Annette
Nils
Lennart
Bertil
Johan
Sven
Rune

Othem-Boge hembygdsförening°
Othem-Boge hembygdsförening°
Othem-Boge hembygdsförening
Naturskyddsföreningen Gotland°
Naturskyddsföreningen Gotland°
Sveriges fiskares riksförbund, Gotland
Gotlands ornitologiska förening
Värna det gotländska kulturlandskapet
Präst Boge-Othem församling

Mars, 2012
Mars, 2012
December, 2013
Mars, 2012
Mars, 2012
Mars, 2012
September, 2013
November, 2013
November, 2013

Lokalt näringsliv
Stefan
Ali
Roberto
Susanna
Kim
Mia
Vincent
Frida
Carl
Stuveriarbetare
Ronny
Göran
Josef

Dagligvaruhandel, Slite
Restaurang, Slite
Hotell, Slite
Restaurang/hotell, Slite
Restaurang, Slite
Cementa AB, Slite
Klädkonfektion, Slite
Kafé, Slite
Hotell, Slite
Stuveriarbetare, Slite°
Stuveriarbetare, Slite
Åkeriföretag, Slite
Stuveriföretag, Slite-Visby°

Januari, 2012
Februari 2012
Februari 2012
Februari 2012
Mars, 2012
Mars, 2012
April, 2012
April, 2012
Augusti, 2012
April, 2012
April, 2012
Mars, 2012
Januari, 2012

Energiföretagen
Peter

Boge Vindbruk

Karla

Nord Stream

Oktober, 2012 &
januari, 2018
Juni, 2012

Anton

Nord Streams lokala företrädare,
Gotland

Januari 2012 &
februari 2012
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Övriga
Patrik
Roger
Torsten
Tom

Vattenfall
Vattenfall
Vattenfall
Journalist

Juli, 2013
Juli, 2013
November, 2013
Mars, 2012

* = i samarbete med Anna-Lisa Fransson, Örebro Universitet.
° = grupp- eller parintervjuer.
Alla namn är fingerade.

Observationer
Följt arbetet i hamnen under lastning, lossning och
utskeppning av rör under bygget av Nord Stream.

Februari, mars & april
2012

Guidad tur av cementfabriken där pensionerade
fabriksarbetare berättade om fabriken och samhället.

Juli, 2013

Silo för cement placerad i Othems socken norr om Slite.

Juni, 2014

Näsuddens vindkraftspark och besöksanläggning.

Juli, 2013

Samrådsmöte om bygdemedel, Boge Vindbruk.

Oktober, 2012

Sjöfartsmuseum.

Juni, 2015

Hembygdsmuseum.

Mars 2012

Guidad tur på ön Enholmen i Slite skärgård.

Juli, 2016

Restauranger/kaféer under låg- och högsäsong för
turismen, och när Nord Stream-projektet var aktivt
respektive passivt.

2012–2016

Promenader med och utan intervjupersoner under lågoch högsäsong för turismen, och när Nord Streamprojektet var aktivt respektive passivt.

2012–2016

Informationsmöte Nord Stream 2.

Maj, 2013
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APPENDIX

Mandatfördelning

Mandatfördelning efter parti till Gotlands kommunfullmäktige/regionfullmäktige år 2006–2010, 2010–2014 samt 2014–2018 (Valmyndigheten 2006,
2010, 2014).
Partier
Moderaterna (M)
Centerpartiet (C)
Folkpartiet liberalerna (FP)
Kristdemokraterna (KD)
Socialdemokraterna (S)
Vänsterpartiet (V)
Miljöpartiet de gröna (MP)
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ

2006–2010
14
17
4
1
24
7
4

2010–2014
15
15
4

2014–2018
13
14
4

24
6
7

21
7
8
3
1
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Avhandlingens empiriska fall utgörs av lokaliseringen av logistiskt arbete
kring byggandet av en storskalig naturgasledning och av en planerad men
inte realiserad etablering av en vindkraftspark, båda till nordöstra Gotland.
Dessa studeras genom intervjuer, observationer och textanalyser. Det teoretiska ramverket är baserat på inramningsteori och sociala praktiker.
Studien visar hur olika aktörer kombinerar och väger olika aspekter mot varandra
i sina inramningskonstruktioner. Resultaten visar att även komponenter bortom
det lokala ingår i inramningarna och att de inkluderar relationer mellan olika
aktörer liksom förändring över tid. Denna förståelse presenteras genom en analys
av fyra centrala aspekter – platsrelaterade, platsöverskridande, position och
process – vilka tillsammans fångar den multidimensionalitet och komplexitet
som kännetecknar kontroversiella lokaliseringar.
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Energisystemet omstruktureras. Nya energikällor tillkommer och andra
fasas ut samtidigt som efterfrågan på energi kvarstår ur ett globalt perspektiv.
Samtidigt innebär lokaliseringen av de fysiska strukturer som genererar och
distribuerar energi en högst praktisk påverkan i den fysiska omgivningen
liksom i det sociala landskapet innan, under och efter en etablering. Det
övergripande syftet med den här avhandlingen i sociologi är att bidra till en
ökad förståelse av lokal hantering av globala energidilemman.
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