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  Förord 
Den 15 maj 2014 presenterades en ny försvarsberedning av regeringen och riksdagen; 

försenad på grund av utvecklingen i Ukraina (och således ej inkluderad i detta arbete). 

Samtidigt som denna uppsats slutförs, presenteras i denna beredning de kommande 

årens försvarspolitik. 

Samtidigt som denna uppsats vid årsskiftet påbörjas, inleds en genomgripande ut-

redning av riksintressesystemet.  

Samtidigt som denna uppsats utarbetas, arbetar regeringen med det avgörande beslu-

tet mellan Försvarsmaktens verksamhet och den studerade vindkraftsparken i Hanöbuk-

ten. 

Det har varit ett privilegium att få skriva en masteruppsats om dessa företeelser samti-

digt som de sker: känslan av att kanske kunna tillföra något med sitt slutgiltiga arbete 

efter 5 års studier har i mångt och mycket varit denna uppsats slipsten. Slipat den har 

även god handledning av Bo Löwendahl och Christer Persson gjort, och sist men inte 

minst även mina medstudenter Hilda, Niklas och Kettil – tillsammans har vi lagt mer än 

våra näsor i blöt i det stormiga riksintressehavet.  

Gemensamt kommer vi nu upp till ytan, uppdagande en mängd problem med riksintres-

sesystemet. 

 

Mattias Eriksson 
Karlskrona 26 maj, 2014. 



 

Sammanfattning 
Den fysiska riksplaneringen infördes på 1970-talet för att lösa ökande miljöproblem och 

markanvändningskonflikter mellan olika intressen – exploaterande såväl som bevarande, 

till exempel industrilokalisering och naturvård. Riktlinjerna för denna riksplanering för-

des in den nya naturresurslagen 1987, och därefter oförändrat in i miljöbalken 1998 där 

riktlinjerna i form av ett riksintressesystem återfinns idag. Detta betyder att beslut tagna 

om markanvändningskonflikter på 1970- och 1980-talet, med denna tids värderingar, 

fortfarande idag tillåts reglera en stor del av svensk mark- och vattenanvändning. Detta 

har inte skett helt okritiskt: ända sedan starten har kritik riktats mot systemets otydlig-

het, dysfunktion och juridiska osäkerhet – samma kritik som riktas mot det idag. Ett av 

dessa riksintressen är områden som behövs för totalförsvaret. När ovanstående beslut 

togs pågick det kalla kriget, och försvaret av Sverige var av yttersta vikt. Behövde För-

svarsmakten ett område för sin verksamhet gavs de företräde vid en eventuell konflikt 

med andra, oförenliga riksintressen.  

Utöver hela samhället, har Försvarsmaktens organisation sedan dess förändrats i grun-

den. Från att under kalla kriget, med en omfattande mängd värnpliktiga, syftat till att 

skydda Sverige mot en invasion, är det främsta syftet idag att med en betydligt mindre 

mängd anställda soldater hjälpa till i internationella och nationella kriser, krig eller na-

turkatastrofer. Att försvara Sverige är inte längre i huvudfokus. Detta till trots har riksin-

tresse för totalförsvaret fortfarande företräde gentemot all annan riksintressant markan-

vändning. 

Denna uppsats problematiserar detta. I en utredning av riksintressesystemet, presente-

rad av regeringen 2013, nämns bara riksintresse för totalförsvaret kort: "särskild hän-

syn" ska tas till detta riksintresse. Vad betyder detta? Ska det granskas särskilt, eller ska 

det utelämnas ur granskningen? Med denna uppsats argumenterar jag för att detta är en 

för oproblematisk syn på detta riksintresse, och att det borde underställas samma 

granskning som övriga riksintressen. 

Genom en fallstudie av en konflikt mellan ett vindkraftsprojekt och flera riksintressen för 

totalförsvaret i Hanöbukten, Sölvesborgs kommun, framkommer det att Försvarsmakten i 

hävdandet av sina riksintressen tillämpar ett högst centralistiskt, expertmässigt och onö-

digt krångligt tillvägagångssätt. Vindkraftsföretaget, kommunen, länsstyrelsen, Mark- och 

miljödomstolen – ingen kan uttala sig om huruvida vindkraftsprojektet skulle skada riks-

intressena för totalförsvaret. Det kan enbart Försvarsmakten. De menar att det skulle det. 

Att de sedan inte argumenterar för detta förrän efter att Mark- och miljödomstolen skick-

ar upp ärendet till regeringen för slutgiltigt beslut, väcker flera frågor kring företrädet för 

riksintresse för totalförsvaret, kring riksintressesystemets funktion och om någon idag 

överhuvudtaget minns intentionerna med systemet.  
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"Utredaren ska särskilt […] ta hänsyn till totalförsvarets långsiktiga behov och den 

särställning som totalförsvaret har i riksintressesystemet genom dess företrädesrätt 

vid konkurrerande riksintressen." (dir. 2013:126, s. 10). 

 

1. Inledning 
Citatet ovan kommer från det utredningsdirektiv regeringen presenterade år 2013 i syfte 

att inleda en genomgripande utredning av miljöbalkens riksintressesystem. Citatet ovan 

är också den enda gången som riksintresse för totalförsvaret nämns i utredningen. Sär-

skild hänsyn ska tas till detta riksintresses särställning och företräde gentemot konkurre-

rande riksintressen. Vad betyder detta? Ska detta riksintresse uteslutas ur denna utred-

ning av systemet, eller ska det granskas särskilt? 

Detta är en uppsats om riksintresse för totalförsvaret och dess företräde vid konflikt med 

ett annat, oförenligt riksintresse. Mer specifikt är det en uppsats om hur Försvarsmakten 

hävdar detta riksintresse i en sådan konflikt, i det här fallet ett riksintresse för energipro-

duktion. I Hanöbukten i Sölvesborgs kommun vill företaget Blekinge Offshore AB bygga 

Sveriges största vindkraftspark till havs. Försvarsmakten motsätter sig helt och hållet 

detta projekt – de bedriver övningar med ytfartyg, u-båtar, flyg, helikoptrar samt skjut-

ning med pansarfordon i området, och även hemlig sjö- och luftövervakning med radar 

och radio enligt internationella avtal. En vindkraftspark mitt i allt detta menar de skulle 

påtagligt skada alla dessa verksamheter – i vissa fall rentav omöjliggöra dem. Vindkraft-

verken skulle påtagligt skada deras riksintressen. 

Mark- och miljödomstolen, som har varit första prövningsinstans för Blekinge Offshore 

AB:s tillståndsansökan, lämnade dock ett yttrande till regeringen 2013, i vilket de skrev 

att varken de eller Blekinge Offshore AB hade haft en tillräcklig insyn i Försvarsmaktens 

verksamheter för att kunna bedöma om en vindkraftspark i det föreslagna läget kommer 

påtagligt skada Försvarsmaktens riksintressen. Således behövs en regeringsprövning.  

I stridens hetta har alltså Försvarsmakten inte tillräckligt argumenterat för sina intressen 

till Mark- och miljödomstolen eller till Blekinge Offshore AB, trots att Försvarsmakten 

bestämt motsatt sig vindkraftsparken. Däremot, när ärendet nått regeringsnivå, argumen-

terar de mycket mer utförligt och erbjuder även en insyn i försvarshemligheter. Genom 

att undersöka det här ur ett governanceperspektiv samt ur två andra teoretiska perspek-

tiv, argumenterar jag med denna uppsats att Försvarsmaktens hävdande av sina riksin-

tressen starkt skiljer sig åt från övriga samhällsaktörers och -nivåers betydligt mer go-

vernanceorienterade processer. Detta snarast unika tillvägagångssätt förlänger och 

krånglar till processen, till synes i onödan. Så varför argumenterar då inte Försvarsmak-

ten fullt ut tidigt i processen, bevisar den påtagliga skada ett projekt anses innebära och 

på så sätt stoppar processen redan i dess inledande skede? Det är den stora frågan. 
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2. Problem 
Det problem som jag i denna uppsats ämnar undersöka grundar sig i att den säkerhetspo-

litiska situation i vilken totalförsvaret gavs riksintressestatus och företräde idag är i 

grunden förändrad; detsamma gäller således den svenska försvarsorganisationen. Den 

lagstiftning – 3 kap. MB – som idag reglerar riksintressena har dock inte förändrats över-

huvudtaget sedan 1970-talets fysiska riksplanering fördes in i naturresurslagen 1987, det 

vill säga för snart 30 år sedan. Riksintressesystemet kan sägas vara låst till dåtida värde-

ringar. Uppstår en konflikt mellan riksintresse för totalförsvaret och ett annat intresse 

eller riksintresseändamål, uppstår även en konflikt mellan föråldrade värderingar och 

dagens samhällssituation. En konflikt mellan ett under det kalla kriget i det närmaste 

militariserat och hotat samhälle och dess viktiga intressen, och ett nutida betydligt mind-

re hotat samhälle med nya och andra viktiga intressen – eller rentav viktigare intressen? 

Det kan vara att motverka klimathotet med en ökad produktion av förnybar energi, eller 

att i ännu högre grad värna om unika natur- och kulturvärden. 

Den fysiska riksplaneringen och senare riksintressesystemet och lagstiftningen har 

genomgående haft intentionen att alla samhällsnivåer – kommun, länsstyrelse, centrala 

myndigheter, riksdag och regering – ska dela på ansvaret i utpekandet av och i arbetet 

med alla sorters riksintressant mark- och vattenanvändning. Dessa olika riksintressean-

språk ska vägas mot varandra, och företräde ska generellt ges åt den mark- eller vatten-

användning som anses kunna bidra mest till en långsiktig hushållning med mark och 

vatten. Dock inte totalförsvarsintressena: vid behov sattes riksintresse för totalförsvaret 

över dessa avvägningar och detta samarbete över samhällsnivåerna – det kunde vara att 

man behövde just det området för att öva en specifik situation, att en plats var avgörande 

för försvaret av en viss kuststräcka eller att en stor, kärnvapentålig radaranläggning inte 

gick att flytta. Om försvarsverksamheten av exempelvis dessa anledningar bevisades vara 

oförenlig med andra riksintresseanspråk, gavs totalförsvaret alltså företräde. Landet 

behövde till varje pris försvaras, den operativa förmågan upprätthållas och sekretessen 

vidhållas – när som helst kunde det kalla kriget eskalera till ett tredje världs- och kärnva-

penkrig! 

Det blev inget tredje världs- och kärnvapenkrig. Idag har Sverige således ett insats- och 

yrkesförsvar – i omfattning bara en bråkdel av organisationen under kalla kriget. Detta är 

utformat för att på kort varsel kunna sättas in i en krissituation var som helst i världen; 

det som hände efter kalla krigets slut var nämligen Kosovo-krisen 1999, ett EU-

medlemskap och denna unions insikt i hur plötsliga och allvarliga kriser likt den i Kosovo 

kunde få långtgående konsekvenser. Till skillnad mot det forna invasions- och värnplikts-
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försvaret är således det svenska försvarets främsta syfte idag inte att försvara Sveriges 

gränser och viktiga samhällsfunktioner vid händelse av ett tredje världs- och kärnvapen-

krig. Syftet är istället att ha ett antal insatsförband redo för snabb insats vid kriser likt 

den i Kosovo, eller till följd av exempelvis terrorism, etnisk rensning eller naturkatastro-

fer. Försvarsorganisationens mindre omfattning och dess förändrade syfte till trots är 

totalförsvaret fortfarande prioriterat högst av all svensk, riksintressant mark- och vat-

tenanvändning, i och med dess företräde vid konflikt med ett annat, oförenligt intresse. 

År 2013 inledde ett regeringsdirektiv en genomgripande utredning av riksintressesyste-

met. Då hade riksintressesystemet i sin helhet kritiserats och ifrågasatts ända sedan dess 

införande i naturresurslagen i slutet på 1980-talet, och således var det hög tid för en så-

dan utredning. Men det går att ifrågasätta huruvida den ämnar bli så genomgripande som 

det sägs. Vad gäller riksintresse för totalförsvaret nämns detta nämligen enbart kort i 

direktivet: särskild hänsyn ska tas till försvarets långsiktiga behov och till företrädet för 

detta riksintresse. Men det har ju visat sig att plötsliga händelser i omvärlden totalt kan 

förändra försvarsorganisationen – hur ska en utredare då kunna förutse och definiera 

försvarets långsiktiga behov? Och vad innebär egentligen att särskilt ta hänsyn till före-

trädet för dessa riksintressen – ska det särskilt utredas, eller ska det utelämnas ur 

granskningen?  

2.1. Problemformulering 
Det går att ifrågasätta huruvida dagens situation föranleder ett företräde för riksintresse 

för totalförsvaret. Omvärlden, samhället och styrningen av detsamma har i hög grad för-

ändrats sedan detta företräde infördes. Ovannämnda utredning startade år 2013 efter 

snart 30 år av kritik och ifrågasättande av riksintressesystemet, snart 30 år efter kalla 

krigets slut och inte minst snart 30 år efter att riksintresse för totalförsvaret fick dess 

företräde. Oavsett om utredaren ska ta särskild hänsyn till eller utelämna detta riksintres-

se ur granskningen, kan utredningen kritiseras för att inte vara problematiserande nog. 

Med avseende på ovanstående, långtgående kritik samt grundläggande förändringar av 

samhället och försvarsorganisationen behövs en mer problematiserande ställning. Riks-

intresse för totalförsvaret behöver underställas samma granskning som resten av riksin-

tressesystemet – låt riksintresse för totalförsvaret rätta in sig i ledet. 
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3. Syfte och frågeställningar 
I denna uppsats undersöks hur en beslutsprocess vid en konflikt med riksintresse för 

totalförsvaret påverkas av Försvarsmaktens sätt att hävda detta riksintresse på. Syftet 

med detta är att – med förändringen av försvarsorganisationen till ett mindre insats- och 

yrkesförsvar som ljuskälla – belysa hur hävdandet av riksintresse för totalförsvaret och 

dess företräde förhåller sig och tar hänsyn till andra samhällsintressen.  

Denna beslutsprocess analyseras (1) ur ett governanceperspektiv; (2) med plan- och 

miljöparadigmen; (3) med begreppet virtuella riksintressen. Detta görs i syfte att under-

söka om beslutsprocessen visar tecken på förskjutningar gentemot, eller i tolkningen av, 

de ursprungliga intentionerna med riksintressesystemet. 

 

3.1. Frågeställningar 
1. Hur hävdar Försvarsmakten sina riksintressen i en beslutsprocess vid en konflikt med 

dessa, och hur påverkar detta processen? 

2. Hur påverkar förändringen av försvarsorganisationen till ett mindre insats- och yrkes-

försvar Försvarsmaktens hävdande av sina riksintressen, och vilka konsekvenser har 

detta för en beslutsprocess vid en konflikt med dessa riksintressen? 

3. Kan en analys av denna beslutsprocess ur (1) ett governanceperspektiv; (2) med plan- 

och miljöparadigmen; (3) med begreppet virtuella riksintressen blottlägga förskjutningar 

gentemot, eller i tolkningen av, intentionerna med riksintressesystemet? 

4. Vad innebär Försvarsmaktens hävdande av sina riksintressen samt dessa eventuella 

förskjutningar, för riksintresse för totalförsvaret, dess företräde samt för riksintressesy-

stemet i stort? 
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4. Bakgrund: Riksintressenas 
framväxt 
Detta kapitel ämnar skapa en förståelse för vad som ligger bakom FRP-systemet och riksin-

tressesystemet, och också vad som ligger bakom riksintresse för totalförsvaret och dess 

företräde. Här följer nu således en historisk genomgång av FRP:s införande 1972, riksintres-

sesystemets lagstadgande i NRL 1987 och slutligen dess nutida reglering i MB. Tillhörande 

var och en av dessa tidpunkter följer även en kort redogörelse för hur man ville att ansvars-

fördelningen mellan stat, länsstyrelse och kommuner skulle se ut, vilket är av relevans för 

flera av denna uppsats teoretiska perspektiv. 

 

4.1. 1940-1970: En fysisk riksplanering 
Den fysiska riksplaneringen (FRP) började omnämnas redan på 1940-talet, med ideolo-

giska förtecken om att i grunden förändra samhället. Det var dock inte förrän på 1960-

talet – när direkta och allvarliga miljöproblem samt ökande markanvändningskonflikter 

krävde aktion – som FRP blev verklighet. Parallellt med denna verklighet pågick efter-

krigstidens kalla krig, och i viss mån kan det hävdas att hela det svenska samhället var 

militariserat: lokalisering av tätorter, industrier, militära förband – allt skulle planeras 

med hänsyn till samhällets sårbarhet, till totalförsvaret och till Försvarsmaktens möjlig-

heter att försvara dessa funktioner mot en eventuell fiende. 

4.1.1. 1940-talet: FRP för att förändra samhället 
Under 1940-talet publicerades några av de första FRP-förslagen, vilkas främsta känne-

tecken var en stark tilltro till att en professionell, vetenskaplig, rationell och offentlig 

planering hade stora möjligheter att förändra samhället fysiskt, ekonomiskt och även 

socialt (Forsberg 1992, s. 31; Strömgren 2007, s. 119). Den föregående ekonomiska kri-

sen på 1930-talet sågs som resultatet av vad som hände om man överlät samhällsutveck-

lingen till marknadskrafterna, och förespråkarna menade att samhället med dess politi-

ker och planerare borde avgöra var bebyggelse och samhällsutveckling ska ske (Hart-

mann 2013, s. 11; Forsberg 1992, s. 20, 32). Förespråkarna var även otillfredsställda med 

de kommunala planernas kvalitet, och ansåg att för att en rationell planering ska kunna 

genomföras förutsätts att en del av den lokala planeringen förskjuts till central nivå. 

Riksplaneringen på denna centrala nivå skulle med sitt dataunderlag sedan stärka och 

vägleda den regionala och kommunala planeringen (Forsberg 1992, s. 33-35; Strömgren 
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2007, s. 119). Men från riksdagshåll var det ännu inte tal om någon fysisk riksplanering 

(Forsberg 1992, s. 37). Istället infördes det kommunala planmonopolet genom byggnads-

lagen 1947 och den förskjutning av delar av planeringen som önskades ske till den cen-

trala nivån byttes istället ut mot en förstärkning av kommunerna. Regeringen kunde dock 

fortfarande ingripa och ta initiativ i kommunernas planering (Forsberg 1992, s. 29-30; 

Strömgren 2007, s. 120). 

4.1.2. 1960-1970-talen: FRP som lösning på konkreta och samtida 
problem 
Den offentliga planeringen som ett medel att förändra samhället var borta ur bilden på 

1960-talet, och det som slutligen låg till grund för initierandet av FRP var betydligt mer 

konkreta och för regeringen kvalitativt nya problem som krävde en lösning i samtiden 

(Forsberg 1992, s. 63-64). Näringslivets strukturomvandling, orsakad dels av ny teknik i 

jord- och skogsbruket vilket minskade dessa näringars behov av arbetskraft och dels av 

ekonomisk och teknisk utveckling i produktionsnäringarna som i sin tur medförde ökad 

specialisering och större driftsenheter i vilka en allt större andel av befolkningen syssel-

sattes. Sammantaget orsakade detta en allt mer ojämn befolkningsfördelning och en ur-

baniseringsprocess i landet, främst i medelstora eller stora städer. Människors ökade 

fritid betydde samtidigt att de ville tillbringa mer tid i naturen, och friluftslivet samt fri-

tidsbebyggelsen sågs öka i omfattning. Men efterfrågan på välbelägen mark för friluftsliv 

befann sig i en ökande konkurrenssituation med industriernas behov av nylokalisering på 

grund av den industriella utvecklingen, och en del av dessa markbehov riktades mot mer 

eller mindre för landet unika naturresurser som dessutom ofta var eftertraktade av flera 

parter samtidigt (SOU 1971:75, s. 21-22). Sammantaget innebar denna utveckling även 

nya miljöproblem, vilka dessutom i allt högre utsträckning debatterades offentligt genom 

en ökande publik miljömedvetenhet. Detta krisartade utvecklingsförlopp tvingade reger-

ingen att agera (SOU 1971:75, s. 22; Forsberg 1992, s. 64-65).  

Utvecklingen ovan sammanställdes i en offentlig utredning 1971, som låg till grund för 

antagandet av FRP-riktlinjerna 1972 (Statens Planverk 1978, s. 24). Utredningen pekade 

på ett behov av att ur riksperspektiv överblicka naturresurserna och styra hushållningen 

med dessa. I allmänhet hade nämligen de som velat exploatera naturresurserna haft lät-

tare att få gehör än de som önskade bevara desamma, främst eftersom exploatering förde 

med sig ekonomiska fördelar och sysselsättning medan bevarande enbart var en kollektiv 

nyttighet utan ekonomiska bruksvärden. Om dessa bevarandevärden skulle kunna häv-

das krävdes ett starkare samhälleligt inflytande över utnyttjandet av marken, och syftet 

med FRP presenterades således som att kartlägga vilka önskemål som olika verksamhe-

ter på lång sikt kan rikta mot dessa naturresurser, samt dra upp riktlinjer för hushåll-

ningen av riksintressanta naturresurser. Vidare pekade utredningen även på att dessa 

riktlinjer skulle vara väldigt övergripande, och att det skulle vara upp till regional och 

kommunal planering att detaljera dem – behovet av kommunal planering ansågs inte 

minska (SOU 1971:75, s. 22-23).  

4.1.3. Ansvarsfördelning 
Fram tills antagandet av riktlinjerna för FRP 1972 var FRP en försöksverksamhet och en 

metod för det fortsatta arbetet behövde utvecklas. Det var ett arbete inom helt nya områ-

den som skulle beröra väldigt många samhällsnivåer, och hade således dittills främst 

bedrivits på central nivå: hos regeringen och departementen samt hos de centrala myn-

digheterna (SOU 1971:75, s. 502). Efter antagandet av dessa riktlinjer försköts en del av 

arbetet med att fullfölja såväl som vidareutveckla dessa riktlinjer till regional och lokal 

nivå, eller närmare bestämt till länsstyrelser och kommuner, i de så kallade program- och 

planeringsskedena. Vissa åtgärder fortsattes dock att vidtas centralt, för att vidareutveck-
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la FRP (prop. 1980/81:183, s. 4-5). Men på central nivå kunde arbetet enbart resultera i 

schematiska karteringar och översiktliga bedömningar: det ansågs omöjligt att på central 

nivå ge tillräckligt detaljerade anvisningar för att det skulle kunna utgöra direkt underlag 

för kommunernas översiktliga planering (SOU 1971:75, s. 503). Så i programskedet arbe-

tade kommunerna i samråd med länsstyrelserna fram programförslag till hur FRP-

riktlinjerna kunde fullföljas, vilka länsstyrelsen sedan redovisade till regeringen. Detta 

material remitterades till centrala myndigheter, och Statens planverk fick ytterst uppdra-

get att redovisa den slutgiltiga sammanställningen av programskedet till regeringen. 

Kommunernas program godtogs i huvudsak av regeringen, och i regeringens beslut gavs 

nu riktlinjer för nästa skede, planeringsskedet (Bostadsdepartementet & Statens plan-

verk 1985, s. 18-19). En av utgångspunkterna för FRP var att dess intentioner till stor del 

skulle fullföljas i kommunernas planering, med underlagsmaterial tillhandahållet av läns-

styrelserna som skulle företräda statens intressen. De centrala myndigheterna fick till 

uppgift att vidare ange och dokumentera olika riksintressen, och ge vägledning om dessa 

så att regionala myndigheter och kommuner kunde tillgodose dessa i sin planering. Sam-

ordningen av dessa riksintressen gavs som nämnts tidigare till Statens planverk, som 

1978 – efter att kommunernas redovisning av planeringsskedet gått igenom länsstyrel-

serna och de centrala myndigheterna – presenterade planeringsskedets slutgiltiga redo-

visning. Sammantaget såg Statens planverk att samverkan mellan de olika samhällsnivå-

erna var god: upplägget med program- och planeringsskedet och det goda samarbete 

detta lett till sågs som ett av de viktigaste resultaten, och det ansågs viktigt att detta sam-

arbete fortsatte att utvecklas. Medvetandet om de olika planeringsproblem som nämndes 

inledningsvis ansågs ha ökat, och planer täckte nu hela landet. Således kunde nu proces-

sen brytas upp och kommunerna behövde inte längre i samlad trupp redovisa sitt fortsat-

ta arbete med riksplaneringen (Bostadsdepartementet & Statens planverk 1985, s. 21, 

24). Myndigheter och länsstyrelser skulle fortsätta arbetet med att ta fram underlag till 

och samråda med kommunerna, som gavs huvudansvaret för konkret planering och vars 

centrala roll fortsatt underströks (Bostadsdepartementet & Statens planverk 1985, s. 40-

41).  

4.1.4. Totalförsvaret och FRP 
Försvarsaspekterna i FRP var relevanta av precis samma skäl som all annan markan-

vändning, det vill säga som en aktör som likt alla andra hade behov av ändamålsenlig 

mark, såväl för fredstida verksamhet som för verksamheten vid ett eventuellt krig – och 

ett eventuellt krig sågs under den här perioden aldrig som långt borta. Det kalla kriget 

pågick, och det spända internationella säkerhetsläget och oron för kärnvapenkrig var 

ständigt överhängande. Detta gjorde försvarsaspekterna speciella i FRP-sammanhang: 

vid lokaliseringen av alla dessa andra, civila verksamheter samt vid utformningen av den 

fysiska miljön i övrigt behövde hänsyn tas till möjligheterna att försvara landet om ovan-

stående skulle inträffa (SOU 1971:75, s. 143). Samhällets civila utveckling påverkade 

försvarets förutsättningar på så sätt att tillkomsten av olika anläggningar och funktioner 

som till exempel nya flygfält, vägar eller hamnar i sin tur kunde tillskapa ett behov av att 

Figur 1. FRP-ormen, eller riksplaneormen, beskriver samspelet mellan kommuner, länsstyrelser och centra-
la myndigheter i arbetet med FRP-riktlinjerna (Bostadsdepartementet 1978, i Havs- och vattenmyndighe-
ten 2012, s. 8). 

Kommuner 

Länsstyrelser 

Centrala 
myndigheter 
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bygga nya försvarsanläggningar för att kunna försvara dessa nya civila funktioner. Dess-

utom innebar de naturligtvis fler platser att försvara (SOU 1971:75, s. 147). 

Ur totalförsvarssynpunkt ansågs det även vara ogynnsamt att lokalisera viktiga funktio-

ner till kusterna eller dylika för fienden lättillgängliga områden, samt att intressanta an-

fallsmål som oljeraffinaderier, kärnkraftverk eller större militära befästningar inte lokali-

seras för nära varandra – en koncentrerad industri till ett fåtal platser skulle innebära en 

ökad sårbarhet och försvåra för invasionsförsvaret (SOU 1971:75, s. 147). Om vi i detta 

sammanhang återgår till ovanstående avsnitt där jag redogjorde för hur efterfrågan på 

mark från olika parter allt mer riktades åt samma, unika naturresurser samt hur befolk-

ningsfördelningen av olika skäl blev ojämn och riktad till större och medelstora städer, 

går det att förstå varför det ur sårbarhetssynpunkt förelåg behov av att inkludera total-

försvaret i samhällsplaneringen. 

En annan sida av ovannämnda industriella utveckling var att vissa av dessa anläggningar 

ansågs kunna medföra sådana allvarliga störningar för militära anläggningar att dessa 

skulle behöva flyttas. Detta var ofta teletekniska anläggningar för spaning, observationer 

och samband vars speciella krav på miljö starkt begränsade deras lokaliseringsalternativ. 

Flytt av andra, mindre miljö- och lokaliseringsbundna verksamheter ansågs även väldigt 

kostsamt. Således ansågs även dessa aspekter vara viktiga att ta hänsyn till i FRP: skulle 

industri och elproduktion i en ökad omfattning förläggas till kustområdena i en ökad 

utsträckning förväntades – utöver en ökad sårbarhet – lokala intressekonflikter uppstå 

med militära krav på störningsfrihet kring dessa teletekniska anläggningar. Utöver stör-

ningar kunde dessutom dessa anläggningar vara sekretessbelagda och försedda med 

omkringliggande förbuds-, skydds- eller kontrollområden (SOU 1971:75, s. 146-148).  

För fallet Hanöbukten är det intressant att lyfta att Blekinge år 1971 ur försvarssynpunkt 

ansågs vara det minst lämpliga området för lokalisering av kraftindustri. Detta gällde 

främst andra kraftverk än just vind som fallet Hanöbukten handlar om idag, men följande 

faktum är ändå av hög relevans för denna uppsats: de militära anläggningarna i Blekinge 

sågs som starkt låsta till området och i det närmaste omöjliga och – om det vore möjligt – 

väldigt kostsamma att flytta (SOU 1971:75, s. 421). 

 

4.2. 1980-talet och naturresurslagen 
Det kalla kriget pågick fortfarande när FRP-riktlinjerna på 1980-talet lagstiftades i natur-

resurslagen och blev det riksintressesystem som idag återfinns i miljöbalken. Den säker-

hetspolitiska situationen och risken för att det kalla kriget skulle övergå i konventionellt 

krig föranledde att försvaret av landet var fortsatt mycket viktigt.  Behövde totalförsvaret 

disponera ett område för att kunna försvara landet, skulle de helt enkelt ges företräde till 

området om riksintresset för totalförsvaret var oförenligt med andra riksintressen. 

4.2.1. Naturresurslagen och en lagreglering av FRP 
Redan 1972, i och med antagandet av FRP-riktlinjerna, förutsattes att dessa förr eller 

senare skulle lagregleras, något som i mitten på 1980-talet ansågs kunna lösa de tillämp-

ningsproblem dessa riktlinjer hade inneburit. Riksdagen hade nämligen flera gånger un-

der 1970-talet behandlat, preciserat och kompletterat riktlinjerna vilket många ansåg 

gjorde dem svåra att överblicka. Även osäkerheter kring riktlinjernas rättsliga status – 

och därmed deras betydelse – hade diskuterats (prop. 1985/86:3, s. 8, 23). En granskning 

av detta i början på 1980-talet pekade på att riktlinjernas status som riksdagsuttalanden 

utan ett direkt samband till lagstiftning föga förvånande innebar tolkningssvårigheter, 
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vilka i längden kunde leda till rättsosäkerhet och en allt mer oenhetlig tillämpning av 

riktlinjerna (prop. 1985/86:3, s. 24). Det eftersträvades en förenkling av arbetsformerna, 

och att riktlinjerna i högre grad än hittills borde kunna fullföljas i kommunernas löpande 

planering – inga mer allmänna uttalanden från riksdagen, nu skulle det regleras i lag. De 

olika riksdagsbesluten om FRP sågs över och samlades i ett förslag till lag om hushållning 

med naturresurser m.m. (NRL), en lag som skulle tillämpas med bland annat den paral-

lellt framtagna plan- och bygglagen (PBL) (Bostadsdepartementet & Statens planverk 

1985, s. 35, 41-42).  

4.2.2. Ansvarsfördelning 
Ett av PBL:s främsta syften var decentraliseringen av ansvaret för den fysiska planering-

en och utformningen av den lokala miljön till kommunerna. Staten skulle endast kunna 

ingripa om vissa i lag angivna intressen inte tillgodosågs – främst åsyftades riksintresse-

na, eller de hittillsvarande FRP-riktlinjerna (prop. 1985/86:3, s. 8-9). NRL och PBL ansågs 

öka kommunernas betydelse för användningen av naturresurserna: när kommunerna 

utarbetade sina planer enligt PBL skulle enligt samma lag NRL-bestämmelserna tillämpas 

(Bostadsdepartementet & Statens planverk 1985, s. 42).  Ett samspel mellan NRL och PBL 

förutsattes alltså – mer specifikt skulle kommunerna i sina översiktsplaner – reglerade i 

PBL – belysa såväl kommunens som statens intressen, och i sina detaljplaner och områ-

desbestämmelser – också reglerade i PBL – binda bestämmelserna enligt NRL (prop 

1985/86:3, s. 10). Översiktsplanen var på detta sätt den arena för dialog mellan staten 

och kommunen, på vilken riksintressenas avgränsning och innebörd definierades (dir. 

2013:126, s. 2). Det var nämligen först när det enligt en NRL-anknuten lag – exempelvis 

en detaljplan enligt PBL – gjordes en avvägning och ett beslut togs som det slutligen av-

gjordes att området var av riksintresse och om en åtgärd påtagligt skadar detta eller inte 

(prop. 1997/98:45a, s. 241). Dessutom skulle en myndighet vid tillämpning av och beslut 

enligt riksintressebestämmelserna – utöver att pröva om åtgärden är förenlig med en 

lämplig användning av mark och vatten – pröva om åtgärden är förenlig med gällande 

kommunal översiktsplan (SFS 1993:191, 5§). Så kommunernas översiktsplaner var av 

central betydelse (prop. 1997/98:45a, s. 241).   

Vidare ställdes krav på en fortsatt fungerande kunskapsförsörjning mellan staten och 

kommunerna, likt den tidigare beskriven i arbetet med de olika FRP-skedena.  Vid till-

lämpningen av både PBL och NRL gavs Statens Planverk (idag Boverket) – också precis 

som i FRP-skedena – den fortsatta uppgiften att samordna de statliga myndigheternas 

arbete, och länsstyrelserna fick likt i FRP-skedena uppgiften att samordna och samman-

ställa statens intressen i planeringsunderlag till kommunerna (prop. 1985/86:3, s. 10; 

SFS 1967:329 3§). Som sagt så gav NRL Statens Planverk och länsstyrelserna i stort sett 

samma roller som i FRP-arbetet, och som nämndes tidigare hade kommunerna och staten 

i allt väsentligt kommit överens om riktlinjerna i FRP – erfarenheterna av FRP var goda 

(prop. 1985/86:3, s. 27, 29).  

Men införandet av riksintressena i NRL var trots de goda erfarenheterna från FRP inte 

helt utan kritik. En relevant diskussion som fördes var hur hårt avvägningarna mellan 

olika intressen skulle styras: vissa ville ha hårdare styrning och andra oroade sig för att 

en för hård styrning med färdiga avvägningar – där vissa intressen prioriterades framför 

andra – innebar en risk för en låsning till samtida värderingar (prop. 1985/86:3, s. 18). 

Bestämmelserna i NRL skulle ge uttryck för långsiktig hushållning: en minimal tidsbun-

denhet eftersträvades och förändringar i markanspråken förutspåddes förändras över 

tid.  Därtill kommer det mycket viktiga faktum att lagtexten är formulerad så att ett om-

råde ska användas till det eller de ändamål för vilket det är mest lämpad – möjligheterna 

till kombinerad verksamhet borde alltid utredas (prop. 1985/86:3, s. 92, 154).  
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Innan jag redogör för det försvars- och säkerhetspolitiska läget på 1980-talet, och vad 

som låg till grund för det extra starka skydd som i lagstiftandet av FRP-systemet gavs till 

riksintressena för totalförsvaret, är det intressant att i sammanhanget nämna den kritik 

som riktades till själva begreppet riksintresse redan i NRL-propositionen 1985/86:3. Be-

greppet ansågs ha använts i många andra sammanhang, och i många av dessa lett till 

missförstånd i tillämpningen av FRP. Det beslutades dock att begreppet skulle fortsätta 

användas eftersom missförstånden ansågs ha sin grund i ovannämnda problem med att få 

en överblick av FRP-riktlinjerna och alla riksdagsbeslut; när dessa nu skulle lagregleras 

ansågs att utrymmet för missförstånd försvann (prop. 1985/86:3, s. 27-28).  

4.2.3. Totalförsvaret och NRL 
Det var i NRL som de inledningsvis i denna uppsats nämnda 9 och 10 §§ i 3 kap. MB (i 

NRL 2 kap. 9 och 10 §§), reglerande riksintresse för totalförsvaret samt dess företräde om 

andra riksintresseändamål är oförenliga formulerades. Som jag skrev ovan var företrädet 

avsett enbart för när en kombination av verksamheter ansågs omöjlig, och till det kom-

mer att företrädet avsåg områden som måste få disponeras av totalförsvaret om landets 

fastlagda försvarsgrad skulle kunna upprätthållas (prop. 1985/86:3, s. 169). Försvarsut-

skottet yttrade sig angående propositionen till NRL och var positiva till densamma. Där-

emot utvecklade de innebörden av företrädet, och ansåg att totalförsvarsintressena inte 

alltid kunde motivera ett absolut företräde. Även om intressena för totalförsvaret alltid 

ansågs vara av nationell karaktär, betonade de att det var viktigt att skilja på totalför-

svarsverksamheten i fred och i krig (prop. 1985/86:3, s. 169; FöU 1985/86:4 y, s. 1). Krav 

på beredskap, krav på operativ förmåga, uthållighetskrav vid händelse av krig och inte 

minst den avsedda förmågan hos aktuell del av totalförsvaret borde vara avgörande för 

om företrädet behövdes; enbart fredsbehov ansågs inte motivera ett absolut företräde. 

Huruvida ett behov förelåg av den karaktär som krävde företräde gentemot andra riksin-

tressen ansåg Försvarsutskottet skulle vara upp till vederbörande myndigheter att pröva 

(FöU 1985/86:4 y, s. 2). 

För att ytterligare kunna fördjupa bilden av varför riksintresse för totalförsvaret – om det 

verkligen behövdes – skulle ges företräde gentemot andra riksintressen krävs en förstå-

else för i vilken samhällelig och försvars- och säkerhetspolitisk situation och tid NRL in-

fördes i. Det kalla kriget pågick fortfarande och det internationella säkerhetsläget var 

fortsatt mycket spänt – risken för regelrätt krig upplevdes som ständigt överhängande. 

Således var det svenska försvarets styrka fortsatt väldigt viktig för att hävda Sveriges 

neutralitet och suveränitet. Mot bakgrund av denna situation beskrevs begreppet total-

försvar som en sammanfattning av alla de åtgärder – militära såväl som civila – som var 

nödvändiga för att förbereda landets försvar och i värsta fall ställa om samhället till kris- 

eller krigsförhållanden (prop. 1981/82:102, s. 4-5). Begreppet beskrevs mer som en vilje-

inriktning än en organisation och kunde i planeringssammanhang delas in i militärt för-

svar (Försvarsmakten), civilförsvar (befolkningsskyddet), ekonomiskt försvar (försörj-

ningsberedskapen) och övrigt totalförsvar såsom psykologiskt försvar, polisverksamhet 

samt hälso- och sjukvård (FöU 1985/86:4 y, s. 2). I kris- eller krigsförhållanden omfattade 

totalförsvaret alltså i stort sett hela samhället, och hur snabbt omställningen till dessa 

förhållanden gick berodde i stor utsträckning på hur samhället utvecklades under freds-

tid. Totalförsvaret ansågs i fredstid ha intressen att bevaka i praktiskt taget all samhälls-

planering och – utöver att tas hänsyn till i ett tidigt skede som till exempel riksintresse – 

att det om det behövdes, också gavs företräde (prop. 1984/85:160, s. 4-6; FöU 1985/86:4 

y, s. 1-2).  

Bara två år efter NRL:s och PBL:s införande, 1989, föll dock Berlinmuren, och strax efter 

upplöstes även Sovjetunionen och det kalla kriget var slut. Den solida grund som företrä-
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det för riksintresse för totalförsvaret tryggt vilade på i en spänd, säkerhetspolitisk situa-

tion likt den beskriven ovan försvagades således kort efter lagstiftningen. Några år senare 

gick Sverige dessutom med i EU, vilket – även om EU inte är en militär allians – påverkade 

det svenska totalförsvaret, inte minst dess organisation som kom att förändras i grunden. 

Sammantaget innebar dessa händelser att risken för en militär attack mot Sverige sågs 

som allt mindre. Istället var det andra internationella företeelser, så som terrorism, etnisk 

rensning, folkmord och miljö- och naturkatastrofer som krävde allt mer uppmärksamhet 

och insatser – från EU, och således från Sverige (MSB 2012). Jag berör dessa insatser och 

förändringen i försvarsorganisationen mer utförligt nedan – först kommer riksintresse-

nas införande i Miljöbalken 1998 kort att behandlas. 

 

4.3. 1990-2000: Miljöbalken och ett förändrat försvar 
Det kalla kriget slutade kort efter att FRP-riktlinjerna hade lagstiftats i naturresurslagen. 

Inte minst innebar detta stora, grundläggande förändringar för totalförsvaret – däremot, 

när naturresurslagen infördes i miljöbalken (MB) 1998 skedde inga förändringar i riksin-

tressesystemet, och inte heller i ansvarsfördelningen. Till synes obrydd av det betydligt 

varmare säkerhetspolitiska läget i omvärlden och de grundläggande förändringarna i 

totalförsvarsorganisationen, ger MB riksintresse för totalförsvaret samma företräde idag 

som på 1980-talet. 

4.3.1. Miljöbalken och riksintressesystemet 
Riksintressesystemet – i kontrast till den säkerhetspolitiska situationen och totalförsva-

ret – stod alltså inte inför några som helst förändringar på 1990-talet. MB infördes 1998 

(eller mer specifikt trädde den i kraft 1 januari 1999) och bestämmelserna om hushåll-

ning med mark- och vattenområden fördes utan ändringar över från NRL till MB. Som lag 

var det nu 11 år gammalt; som planeringssystem över 25 år gammalt, och införandet i MB 

kritiserades. Riksantikvarieämbetet menade att det fanns ett behov av en översyn av 

bestämmelserna. Det före detta Statens Planverk, det vill säga Boverket, och Sveriges 

Geologiska Undersökning (SGU) avstyrkte i sin tur helt bestämmelsernas införande i MB: 

Boverket ansåg att hanteringen av hushållningsbestämmelserna i NRL hade så grundläg-

gande brister att de måste ändras eller tas bort; SGU ansåg att NRL, till skillnad från MB, 

inte var en bevarandelag och därför inte borde föras in i en sådan (prop. 1997/98:45a, s. 

239). Här satte SGU fingret på den stora skillnaden mellan NRL och MB: NRL var en lag 

som tillsammans med PBL handlade om avvägningar mellan olika intressen. MB är, precis 

som SGU påpekade, just en bevarandelag som i grunden ämnar bevara miljö- och naturli-

ga förhållanden och snarare skydda vissa intressen än göra avvägningar mellan dem alla 

(Emmelin & Lerman 2006, s. 13; Naturvårdsverket 2013). Sammantaget innebar detta att 

riksintressesystemet, som i grunden var ett system för avvägning mellan olika intressen – 

bevarande- såväl som exploateringsintressen – nu återfanns i en lag som syftade till att 

bevara och skydda miljön och naturen genom vetenskaplig kunskap, riktvärden, normer 

och föreskrifter (Emmelin & Lerman 2006, s. 13).    

Innan ansvarsfördelningen i miljöbalken gås igenom nedan, är det i sammanhanget och 

för den här uppsatsens resultat relevant att nämna följande: i miljöbalkens kapitel 21, om 

mål i mark- och miljödomstol, står det i 7§ att om ett mål kommer upp till denna domstol 

som rör ett synnerligen viktigt allmänt intresse, ska domstolen med eget yttrande över-

lämna tillåtlighetsprövningen till regeringen. Är det fråga om en statlig myndighets beslut 

som rör Försvarsmakten, ska detta alltid göras (SFS 1998:808, 21 kap. 7§). Detta gäller 

dock enbart mål där miljöintresset står mot ett annat allmänt intresse, där bedömningen 
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av ärendet verkligen kräver ett ställningstagande från regeringen. Frågor som rör försva-

ret ska som sagt alltid anses vara av denna natur (prop. 1997/98:45b, s. 235). 

4.3.2. Ansvarsfördelning 
Den roll kommunerna gavs i NRL ansågs oförändrad i och med införandet av MB. Bety-

delsen av kommunernas översiktsplaner vid bedömning av ändrad markanvändning 

ansågs dock öka genom inarbetningen av riksintressena i MB (prop. 1997/98:45a, s. 573-

574, 244). Länsstyrelsernas roll vad gäller riksintressesystemet stod likt kommunernas 

oförändrad. Detsamma gäller de centrala myndigheterna: inga ändringar i sak ägde rum i 

och med införandet i MB, och efter 11 år av tillämpning av bestämmelserna i NRL ansågs 

det att systemet var väl inkört hos myndigheterna och kommunerna och ändringar kunde 

leda till onödiga oklarheter (prop. 1997/98:45a, s. 242-244). 

4.3.3. Från invasionsförsvar till insatsförsvar 
Den första av de två stora förändringarna av den svenska försvarsorganisationen som 

skett efter det kalla krigets slut var att invasionshotet 1999 avskrevs som den domineran-

de grunden för totalförsvaret – det positiva, säkerhetspolitiska läget gjorde att det ansågs 

omöjligt att inom de närmsta tio åren genomföra en invasion av Sverige. Inte heller hota-

des landet av att dras in i ett krig mellan stormakterna (prop. 1999/2000:30 s. 11-12; ds 

1999:55, s. 8). Således föreslogs genomgripande förändringar av försvaret. Till grund för 

detta låg även konflikten i Kosovo 1999, som illustrerade vilken sorts kriser som kunde 

uppstå i Europa, och att de kunde få långtgående konsekvenser. Det visade också tydligt 

på det internationella samfundets oförmåga att på ett tidigt stadium ingripa i internatio-

nella konflikter. Således tog EU och dess medlemsländer samma år beslutet att utveckla 

effektivare resurser för internationell krishantering för att dämpa väpnade konflikter och 

minska mänskligt lidande (prop. 1999/2000:30, s. 11; ds 1999:55, s. 7). Den svenska 

säkerhetspolitiken vävdes in i detta internationella samarbete, och regeringen bedömde 

att Sverige inte kunde vidmakthålla totalförsvarsresurser som var utformade för en an-

nan tid och för andra behov än de som upplevdes i samtiden eller som kunde förutses i 

framtiden (prop. 1999/2000:30, s. 12).  

Beslutet kring millennieskiftet var således att förmågan till att bidra till fred och säkerhet 

i omvärlden skulle bli en högt prioriterad fråga för Försvarsmakten. Det säkerhetspolitis-

ka läget minskade behovet av ett lika omfattande totalförsvar och nu eftersträvades en 

volymmässigt mycket mindre försvarsmakt. Istället för ett invasionsförsvar behövdes ett 

insatsförsvar av hög kvalitet, allsidigt användbart och med en stor anpassningsförmåga, 

grundat på allmän totalförsvarsplikt (prop. 1999/2000:30, s. 10, 13). Inriktningen var att 

en insatsstyrka skulle stå redo någon månad efter att beslutet om insatsen tagits (prop. 

1999/2000:30, s. 13, 47). Erfarenheterna från dessa internationella insatser skulle ut-

nyttjas för att stärka den nationella försvarsförmågan och även stärka det svenska sam-

hället vid påfrestningar i fredstid (prop. 1999/2000:30, s. 13-14). Skulle det sedan behö-

vas i framtiden skulle detta mindre insatsförsvar kunna såväl växa som minska resurs-

mässigt kring befintliga förband, som ett led i den anpassningsbarhet och flexibilitet som 

efterfrågades i syfte att inte låsa totalförsvaret i tiden (prop. 1999/2000:30, s. 34).   

Den andra av de två stora förändringarna av den svenska försvarsorganisationen som 

skett efter det kalla krigets slut var att regeringen 2008 ansåg att för att kunna genomföra 

omställningen till den sortens flexibla insatsorganisation som beskrivs ovan, måste värn-

pliktssystemet ersättas av ett frivilligsystem. Värnpliktssystemet ansågs inte kunna upp-

fylla de krav på operativ förmåga som ställdes på insatsorganisationen, och idén med 

värnpliktssystemet – att kunna bemanna en förhållandevis stor organisation som efter en 

tids mobilisering är beredd att försvara landet – ansågs inte tillräcklig för att vid plötsliga 
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terroristhändelser, kriser eller incidenter kunna försvara det svenska eller andra territo-

rier. En mobilisering skulle helt enkelt ta för lång tid. Således bestämdes att personalför-

sörjningen måste ske på ett sådant sätt att insatsförbanden får en hög tillgänglighet och 

användbarhet på kort varsel. Frivillig personal skulle anställas inom Försvarsmakten och 

på så sätt bidra till en högre kvalitet hos insatsorganisationen, då anställd personal kunde 

samöva med andra förband i högre grad och den enskilda personens kompetens ökas och 

utnyttjas i större utsträckning än den hos en värnpliktig. Dock, om omvärldssituationen 

skulle förändras och Sveriges självständighet behöver säkras, bestämdes att pliktsyste-

met skulle kunna införas igen (prop. 2008/09:140, s. 77-78).  

 

4.4. Dagens reglering i miljöbalken 
Riksintressesystemet återfinns således i 3 kapitlet i miljöbalken idag, och syftet är enligt 

1 § att ”[m]ark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka om-

rådena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 

Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushåll-

ning” (SFS 1998:808, 3 kap. 1 §). Områden som då till exempel är av riksintresse på grund 

av att de behövs för totalförsvarets anläggningar enligt 9 §, skall skyddas mot åtgärder 

som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna (SFS 

1998:808, 3 kap. 9 §). Är området av riksintresse för mer än ett ändamål, och dessa är 

oförenliga, ska företräde ges åt det eller de som på ”lämpligaste sätt främjar en långsiktig 

hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del 

av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde” (SFS 

1998:808, 3 kap. 10 §).  

 

4.5. Sammanfattning 
Det som å totalförsvarets vägnar låg till grund för såväl dess ställning i FRP 1972 som 

företrädet för riksintresse för totalförsvaret i NRL 1987 och sedermera i MB 1998 – kalla 

kriget, ett spänt internationellt säkerhetspolitiskt läge och behovet av att uthålligt kunna 

försvara Sverige mot ett invasionsförsök – har förändrats i grunden. Riksintressesyste-

met har däremot inte förändrats sedan kalla krigets dagar. Det bakomliggande FRP-

systemet har till och med sin grund så långt bak som i 1960- och 1970-talens samhällen, 

och är helt enkelt inte anpassat för dagens förutsättningar (Boverket 2013, s. 10). Som 

redogjorts för ovan har det genom åren även kritiserats i andra bemärkelser, och som nu 

ska visas i områdesöversikten kritiseras det än idag. 
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5. Områdesöversikt: Kritik mot 
riksintressesystemet 
Denna uppsats, i egenskap av en riksintressestudie, har starka kopplingar till skeenden i 

dess samtid. Syftet med denna områdesöversikt är således att påvisa denna uppsats relevans 

i sammanhanget. Som står att läsa i "4. Bakgrund: Riksintressenas framväxt" ovan kritise-

rades riksintressesystemet redan på 1980-talet av olika centrala aktörer – till exempel Bo-

verket – för att vara svårt att överblicka, ha osäker rättslig status och redan då vara för 

bundna till en viss tids värderingar. Idag återfinns samma kritik men skillnaden är att re-

geringen nu – nästan 30 år senare – har börjat utreda detta system i grunden. Som påvisats 

i denna uppsats problemformulering gäller denna utredning inte nödvändigtvis riksintresse 

för totalförsvaret. 

 Även andra myndigheter och organisationer har pekat på brister i riksintressesystemet, och 

nedan följer nu först en genomgång av regeringens utredningsdirektiv från 2013 vilket 

åtföljs av andra samhällsaktörers kritik, närmare bestämt Riksrevisionen (2013) samt Sve-

riges Kommuner och Landsting (SKL) (2011). Därefter följer kort den kritik mot riksintres-

sesystemet som ingår i en större utredning av styrningen av svensk markanvändning och 

miljövård, gjord av Lars Emmelin och Peggy Lerman (2006). Denna avslutande kritik från 

den akademiska världen kan – om än inte i kronologisk ordning – sägas sammanfatta den-

na områdesöversikt. 

 

5.1. Kommittédirektiv: Hushållning med mark och 
vatten – områden av riksintresse 
I december 2013 överlämnade miljödepartementet detta direktiv till en utredare, som 

fick i uppgift att utreda 3 och delar av 4 kap. MB med särskilt fokus på riksintressena. 

Utredarens uppgift var att föreslå ändringar som ger ett ändamålsenligt system som är 

anpassningsbart över tid samt fokuserar på väsentliga och aktuella behov och inte leder 

till onödiga inskränkningar i användning och planering av mark- och vattenområden. 

Vidare ska ändringarna leda till ett system som är rättssäkert, lättöverskådligt och enkelt, 

och på så sätt vara enhetligt tillämpbart i hela Sverige (dir. 2013:126, s. 1). Ett direktiv 

likt detta insinuerar att riksintressesystemet inte har besuttit dessa egenskaper hittills, 

vilket också enligt många är fallet såväl idag som historiskt (se "4. Bakgrund: Riksintres-

senas framväxt" ovan). I direktivet pekas det också på att så är fallet: Boverket menar 
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enligt direktivet att tillämpningen av riksintressebestämmelserna i flera avseenden inte 

är förenliga med bestämmelsernas innehåll och syfte; Länsstyrelserna menar att det är 

nödvändigt att tydliggöra systemets funktion och klargöra innebörden av olika begrepp 

och SKL menar att systemet helt sonika har upphört att fungera (dir. 2013:126, s. 4-5). 

Sammantaget menar regeringen att den framförda kritiken mot riksintressesystemet är 

välgrundad, och att det i flera avseenden inte går att tillämpa systemet som det är avsett. 

Möjligen, menar regeringen, är det just dessa avsikter som i begynnelsen inte var väl-

grundande. Oavsett fungerar inte systemet som det borde, och tillämpningen är olikartad 

i olika delar av landet (dir. 2013:126, s. 5). 

Bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB har som sagt sin grund i de mark- och vattenanvänd-

ningsfrågor som var viktiga under den fysiska riksplaneringens tid såväl som när natur-

resurslagen antogs. En del av dessa utvecklades dock på andra sätt än man antog, samt 

att andra samhällsintressen tillkom. Detsamma gäller formerna för planering och besluts-

fattande, samt att dagens tjänstemän och beslutsfattare inte har samma bakgrundskun-

skap om systemet som de som var yrkesverksamma när systemet infördes (dir. 

2013:126, s. 6). Utredarens uppgift är således att genomgripande se över dessa bestäm-

melser och föreslå lösningar så som tar tillvara på såväl lagstiftarens intentioner som 

dagens krav, samt se till att syftet med bestämmelserna uppnås utan för stora inskränk-

ningar i annan mark- och vattenanvändning eller för samhällsutvecklingen i stort. Utre-

daren ska också analysera huruvida bristerna i systemet beror på lagens utformning eller 

på dess tillämpning, samt göra en bedömning av vilka samhällsintressen som även i fort-

sättningen bör omfattas av 3 kap. MB (dir. 2013:126, s. 7). Är verkligen alla intressena i 3 

kap. MB fortfarande i behov av denna reglering? Eller kan det finnas andra rättsliga skydd 

som kan täcka dessa intressens behov (dir. 2013:126, s. 10-11). 

Slutligen, innan jag lämnar detta direktiv och går in på annan samtida kritik mot riksin-

tressesystemet, ska jag än en gång nämna att i det här direktivet nämns bara riksintresse 

för totalförsvaret en enda gång. Naturligtvis är detta riksintresse, likt de flesta andra riks-

intressena, invävda i direktivets generella beskrivningar, men den enda gången det 

nämns specifikt är i följande mening: 

"Utredaren ska särskilt […] ta hänsyn till totalförsvarets långsiktiga behov och den 

särställning som totalförsvaret har i riksintressesystemet genom dess företrädesrätt 

vid konkurrerande riksintressen." (dir. 2013:126, s. 10). 

Vad detta citat faktiskt betyder har redan ifrågasatts i uppsatsens problem och problem-

formulering. 

 

5.2. Riksrevisionen: Statens hantering av riksintres-
sen – ett hinder för bostadsbyggande 
Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen vars uppgift är att granska statens verk-

samhet genom oberoende revision. Syftet är att skapa demokratisk insyn, medverka till 

god resursanvändning och att se till att statens förvaltning bedrivs på ett effektivt sätt 

(Riksrevisionen 2013, främre omslagets insida). I en av sina rapporter från 2013 pekade 

de på ett antal grundläggande problem med just riksintressesystemet, inriktat på hur 

riksintressena försvårar bostadsbyggandet. Likt regeringen pekar även Riksrevisionen på 

hur riksintressesystemet infördes i en annan tid. Då rådde inte någon större bostadsbrist. 

Idag är dock bostadsbristen påtaglig, men det har inte inneburit några förändringar för 

riksintressesystemet (Riksrevisionen 2013, s. 13).  
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Riksrevisionen menar att det underlag från riksintressemyndigheterna som ska vara ett 

stöd för kommunernas planering i många fall är bristfälligt, otydligt och inaktuellt. Var-

ken regeringen eller Boverket, som har ansvar för samordningen inom riksintressesy-

stemet, har förtydligat hur dessa underlag ska se ut eller vad de ska innehålla. Riksrevi-

sionen lyfter likt regeringsdirektivet att när den fysiska riksplaneringen var igång var 

detta ett mindre problem då det hos såväl myndigheterna som hos kommunerna fanns 

god kunskap om riksintressena. Men denna kunskap finns inte idag, varken hos myndig-

heter, länsstyrelser eller kommuner (Riksrevisionen 2013, s. 52-54). Sällan finns heller 

ett uppdaterat underlag: en stor del av dessa är över 30 år gamla och således inaktuella 

(Riksrevisionen 2013, s. 71). Underlagens otydlighet och inaktualitet gör det svårt för 

kommunerna att dels veta exakt vad det är som är av riksintresse och dels hur deras pla-

ner behöver utformas för att ta hänsyn till dessa värden. Majoriteten av landets kommu-

ner bedömer således att underlagen är oanvändbara i planeringen (Riksrevisionen 2013, 

s. 43).   

 

5.3. SKL: Hanteringen av riksintressen 
Sveriges Kommuner och Landsting, eller SKL, är en arbetsgivar- och intresseorganisation 

för Sveriges alla kommuner, landsting och regioner. Som sådan syftar de till att stödja 

medlemmarnas verksamhet, och bidra till samordning och kunskapsutbyte (SKL 2014). 

SKL delar den bild som beskrivits ovan, men fördjupar den ytterligare. De menar helt 

enkelt att riksintressesystemet har slutat att fungera, och om inte problemen med det blir 

lösta bör det läggas ner (SKL 2011, s. 2). Kommunerna är kraftigt beroende av hur riksin-

tresseanspråken inom deras gränser ser ut och hur de pekas ut, men eftersom varje myn-

dighet har sina egna kriterier för hur riksintressen pekas ut uppstår problem för kommu-

nerna. Vissa myndigheter är mer noggranna än andra, vissa tar i ordentligt i och vissa är 

restriktiva. SKL menar att det finns kommuner vars hela yta är av riksintresse – hur byg-

ger denna kommun vidare på sina samhällen, särskilt då när de riksintresseunderlag de 

ska använda är inaktuella eller rentav felaktiga (SKL 2011, s. 6-7)? SKL efterfrågar sam-

ordning och riktlinjer, i vilka kommunerna även vid utpekandena av riksintressen måste 

vara en viktig samrådspart. Finns inte denna samordning och dessa gemensamma riktlin-

jer är inte systemet rättssäkert, utan oförutsägbart och med bristande transparens (SKL 

2011, s. 2, 6). Ofta saknar till och med riksintresseunderlag rentav relevans för kommu-

nernas planering, i det att de antingen är för generella eller för detaljerade, eller att den 

avvägning mellan olika riksintressen som ska göras saknas. Med dessa brister frågar sig 

SKL hur kommunerna kan förväntas redovisa hur de i sin översiktsplan ämnar tillgodose 

dessa riksintressen, och resultatet blir att varken länsstyrelser eller kommuner vågar dra 

igång processer kring riksintressena (SKL 2011, s. 7, 16). SKL betonar dock att utpekan-

det av riksintresse bara är ett förslag från staten, som bekräftas först när det testas i pla-

neringen. Det första testet är således i kommunens översiktsplanering, och kommunerna 

behöver våga ifrågasätta, ställa krav och själva ta initiativ till dialog, exempelvis genom 

att själva föreslå revideringar av till exempel riksintressenas storlek och avgränsning 

(SKL 2011, s. 15-16).   
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5.4. Emmelin & Lerman: Styrning av markanvändning 
och miljö 
Denna avslutande del av områdesöversikten sammanfattar på ett bra sätt ovanstående 

kritik mot och problematik hos riksintressesystemet.  Emmelin och Lerman menar att det 

i planeringen finns många missförstånd som komplicerar hanteringen av riksintressena, 

till exempel att – vilket också SKL är inne på – riksintressena skulle utgöra restriktioner 

för vad som kan tillåtas på lokal nivå (Emmelin & Lerman 2006, s. 32). Men de är enbart 

anspråk, inga beslut. Det är enbart i kommunernas detaljplaner eller områdesbestämmel-

ser som dylika beslut kan bindas. Riksintressena är enbart frånstyrande, och får skadas 

upp till en viss nivå: huvudregeln är att riksintressena så långt det är möjligt ska förenas 

(Emmelin & Lerman 2006, s. 73). Eftersom riksintressena i praktiken ofta är utpekade 

med relativt fri hand blir det således problematiskt om de ses som restriktioner snarare 

än indikatorer på var nationella intressen finns och behöver beaktas. Men, som nämnts 

flera gånger här ovanför, är hanteringen av dessa riksintressen avhängig en välfungeran-

de kunskapsförsörjning (Emmelin & Lerman 2006, s. 32). Tidigare fanns detta i respekti-

ve myndighets skriftliga uppdrag, men så är det inte alltid längre (Emmelin & Lerman 

2006, s. 73).  

Emmelin och Lerman menar vidare att det idag finns betydligt mer effektiva instrument 

för skydd av områden – exempel på det är olika reservat och Natura 2000. Vidare finns 

det sakägarstatus och krav på hänsyn. Mot bakgrund av detta, mot lagstiftningen och mot 

dagens beslutssystem ifrågasätter Emmelin och Lerman om riksintressesystemet över-

huvudtaget kan anses fylla någon funktion. När kunskapsförsörjningen och principerna 

för beslutsfattande har satts ur spel på det sätt som har redogjorts för ovan, riskerar riks-

intressesystemet att bli ett system för statlig information och kontroll snarare än den 

avsedda dialogen (Emmelin & Lerman 2006, s. 74). 
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6. Teoretiska utgångspunkter 
Nedanför redogörs för governanceperspektivet, en redogörelse som utgör den första av tre 

delvis sammanvävda delar av denna uppsats teoretiska utgångspunkter. Den andra av des-

sa grundas på den beskrivning av den svenska fysiska planerings- och beslutsprocessen som 

två delvis åtskiljda paradigm, vilka förenklat kan sägas representera varsin lagstiftning: 

miljöbalken respektive plan- och bygglagen. Den tredje och sista teoretiska utgångspunkten 

är identifierandet av virtuella riksintressen i den fysiska planeringen. 

Kapitlet avslutas med en analysmodell som – grundad i governanceperspektivet – är utfor-

mad för att studera faktiska planeringsprocesser. Denna modell utgör grunden för den in-

nehållsanalys som gjorts på det empiriska materialet, och på så vis dukat upp detta materi-

al för vidare analys ur (1) ett governanceperspektiv; (2) genom de två paradigmen samt för 

(3) identifierandet av virtuella riksintressen. 

 

6.1. Samhällsstyrning i förändring – från government 
till governance? 
Som nämndes ovan är det möjligt att ställa sig frågan om samhällsstyrningen är på väg 

från government till governance. I mer svenska ord skulle det kunna uttryckas som om vi 

är på väg från en centralstyrning till en interaktiv samhällsstyrning, där interaktiv bety-

der att det i alla riktningar utvecklas nya former av ömsesidigt samspel mellan olika sam-

hällsaktörer (Montin & Hedlund 2009, s. 7). Svaret på om denna förskjutning försiggår är 

att det inte är så enkelt; det rör sig inte om ett enkelt skifte från det ena styrsättet till det 

andra, utan det rör sig snarare om att samhällets styrning har blivit mer komplicerad och 

inneburit förändringar inte minst för statens roll i styrningen. Staten och dess relation till 

samhället har blivit betydligt mer komplex, och de statliga verksamheterna har blivit mer 

omfattande, högspecialiserade och differentierade och dess relationer med varandra och 

det övriga samhället har blivit allt mer komplicerade och svåröverskådliga. EU-

medlemskapet och internationaliseringen generellt ses som en viktig faktor i denna för-

ändring, exempelvis hur staten har lämnat över en del av makten till internationella insti-

tutioner eller hur EU:s styrformer ofta inkluderar såväl internationella som nationella – 

och såväl offentliga som privata – institutioner som placerar staten någonstans mitt emel-

lan (Pierre & Sundström 2009, s. 7-8).   
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Slutet av 1900-talet spelar en stor roll i sammanhanget. En reformvåg spreds internatio-

nellt, med idéer om en mindre och mer effektiv stat eftersom den offentliga sektorn be-

dömdes vara för stor för att kunna åstadkomma en effektiv ekonomi. Mer marknadslik, 

offentlig serviceproduktion i samverkan med det civila samhället – New Public Manage-

ment – letade sig in i politiken över stora delar av världen med dess avreglering av mark-

nader och minskad offentlig sektor. På 2000-talet så letade sig så småningom governance 

in i politiken i Sverige – dock användes inte begreppet governance i den svenska politi-

ken, istället pratades det om till exempel medborgarorientering, transparens, nätverk och 

partnerskap. Gränserna mellan det offentliga och privata höll på att suddas ut, och med-

borgarna med sin allt högre utbildning sågs i högre utsträckning själva beakta sina intres-

sen gentemot staten. Så utöver fortsatta krav på tydliga styr- och ansvarskedjor från sta-

ten, ställdes nu också krav på medborgarorientering och samordning – intåget av gover-

nance i politiken bytte som sagt inte helt ut governmentmodellen. Så staten utsätts idag 

för en ökad målkomplexitet och också fler mål, som många gånger är motstridiga. Riksdag 

och regering tvingas på grund av denna komplexitet att släppa ifrån sig beslut och ansvar 

för olika verksamheter inåt till centrala myndigheter, nedåt till regioner och kommuner 

och även ut till privata företag och intresseorganisationer. Internationaliseringen har 

även lett till att staten lämnar ifrån sig beslut uppåt till EU och andra internationella or-

ganisationer (Pierre & Sundström 2009, s. 8-9).  

Governance beskriver alltså decentraliserade processer och nätverk snarare än den hie-

rarkiska, avgränsade organisation som kallas government. Men detta innebär inte att 

staten helt sonika upphör med att styra, det sker bara under andra former och handlar 

mer om att sätta ramar inom vilka andra aktörer kan utöva självstyre (Pierre & Sund-

ström 2009, s. 10, 14). Det kan vara att till exempel regionalt och lokalt självstyre blir 

viktigare i strävan efter en mer marknadsliknande eller nätverksliknande politisk organi-

sation, eller hur politiken allt mer såväl formas som genomförs i och mellan nätverk av 

både offentliga och privata aktörer (Montin & Hedlund 2009, s. 10). Vänt upp och ner blir 

en ökad samverkan med det civila samhället en fullt logisk konsekvens av nedskärningar 

i de offentliga utgifterna (Pierre 2009, s. 44).  

Denna förändrade samhällsstyrning kan innebära vissa utmaningar för den representati-

va demokratin. När gränserna mellan privat och offentligt blir otydligare och avståndet 

ökar mellan politiker och tjänstemän blir det svårare att uppnå den tydlighet vad gäller 

kontroll, regler och ansvarsutkrävande som den representativa demokratimodellen byg-

ger på. Försök till att hantera detta har varit att med en kombination av den representati-

va demokratin och andra demokratiska former skapa politisk legitimitet genom försöka 

till att bereda tillfällen till deltagande och påverkan genom skapande av arenor och nät-

verk för samtal (Pierre & Sundström 2009, s. 17-18). Detta påverkar dock inte den repre-

sentativa demokratin i någon större utsträckning: hur beslutsprocessen har sett ut spelar 

ingen roll så länge det avgörande beslutet tas i en folkvald församling (Montin & Hedlund 

2009, s. 28-29). 

Men även om förändringarna ovan sker, så är egentligen inte fenomenet governance nå-

got nytt. Olika former av samverkan mellan privat och offentligt har länge existerat i 

Skandinavien och Västeuropa, även om det i och med EU har blivit vanligare (Pierre 2009, 

s. 40). Nedan, där governance kopplas till den fysiska planeringen, visas det hur gover-

nance inte heller är något nytt för fysiska planerare. Det nya som uppmärksammades på 

1980- och 1990-talen är istället att ekonomiska åtstramningar, globaliseringen, avregle-

ringar, skattesänkningar och dylikt förändrade politikers roll och ökade samhällets med-

verkan i den offentliga serviceproduktionen (Pierre 2009, s. 42). 
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Avslutningsvis är det värt att lyfta att ovanstående förändringar och demokratiska utma-

ningar har bidragit till en uppsjö av teoretiska bidrag till governancefältet, men betydligt 

färre empiriska bidrag som parallellt med denna teoretiska debatt producerar resultat 

om olika governancearrangemang och om hur samhället bör styras (Pierre 2009, s. 54). 

Detta placerar denna uppsats i ett sammanhang till – utöver de som presenterades i ”5. 

Områdesöversikt: Kritik mot riksintressesystemet” tidigare – nämligen som just en empi-

risk undersökning av en planerings- och beslutsprocess ur ett governanceperspektiv.  

 

6.2. Plan- och miljöparadigmen 
Differentieringen och specialiseringen av de statliga verksamheterna som påpekas ovan 

är även någonting som Emmelin och Lerman (2006) har uppmärksammat. Denna sekto-

riserade förvaltning innebär – tillsammans med oöverskådliga, motsägelsefulla och kom-

plicerade lagar – problem i styrningen av miljövård och planering.  Emmelin och Lerman 

menar att styrningen av miljövård och planering präglas av två vitt skiljda – men nöd-

vändiga och legitima – tankemönster och styrfilosofier som förenklat kan sägas prägla 

varsin lag: MB respektive PBL. Detta får ses som förenklat på så sätt att ingen av lagarna i 

verkligheten är helt renlärig, vilket beror på att det ligger i lagstiftningens natur att för-

söka förena dylika mer eller mindre svårförenliga angreppssätt. Tankemönstren åter-

kommer dock mer eller mindre tydligt i respektive lag och är, oavsett lagarnas försök till 

förening, olika och delvis svårförenliga och anklagas ofta för att hindra tillväxt och ut-

veckling. Emmelin och Lerman benämner de två lagarnas delvis skiljda tankemönster 

som planparadigmet (PBL) och miljöparadigmet (MB); att benämna dem paradigm moti-

veras med att dessa tankemönster återkommer i såväl lagstiftning som i utbildningar och 

professioner. Att paradigmen skiljer sig åt gör att även frågor som maktfördelning mellan 

olika samhällsorgan- och nivåer, hur expertkunskap vägs mot lokalt självbestämmande 

eller vad som karaktäriserar relationen mellan tjänstemän och politiker kommer ha olika 

svar (Emmelin & Lerman 2006, s. 11-12). Här syns tydligt kopplingen till governance så 

som det har beskrivits ovan: variationer i maktfördelning, i expert- eller lokal kunskap 

och i relationen mellan politiker och tjänstemän beroende på vilket paradigm som väger 

tyngst plockar på ett bra sätt ner det mer generella governanceperspektivet till svenska 

förhållanden, utifrån svensk lagstiftning.  

6.2.1. Miljöparadigmet 
Utgångspunkten för detta paradigm – som främst präglar miljöbalken – är att det genom 

vetenskap och expertkunskap går att avgöra var gränsen för naturens tålighet går och att 

"naturliga tillstånd" och miljöförhållanden ska bevaras. Miljön och naturen ses som kol-

lektiva nyttigheter, men naturen påstås även tilldelas ett egenvärde även om det i lag-

stiftningen är dess kollektiva nyttighet för att säkra hälsa och välbefinnande som väger 

tyngst (Emmelin & Lerman 2006, s. 12-13).  

Fokus riktas mot expertkunskap inom miljöparadigmet, vilket beror till stor del på att 

denna kunskap och dess slutsatser i hög grad är osäkra och även omstridda. Emmelin och 

Lerman menar att detta tenderar att skymma de politiska värderingsfrågor som också 

påverkar vilken grad av påverkan på naturen som är acceptabel. Inom vad som politiskt 

och/eller vetenskapligt bedöms vara acceptabel påverkan, definieras planeringens hand-

lingsutrymme genom normer, riktvärden, föreskrifter och villkor. Beslut inom paradig-

met är således en centraliserad uppgift: en uppifrånstyrning beskrivs som mer eller 

mindre självklar i paradigmet, och ett beslut är "rätt" om det är vetenskapligt grundat och 
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kvantifierat i utsläppsvillkor och godtagbara värden. Grunden för dessa beslut benämner 

Emmelin och Lerman "kalkylerande rationalitet" (Emmelin & Lerman 2006, s. 13-15). 

6.2.2. Planparadigmet 
Olikheterna mellan plan- och miljöparadigmet är tydliga (se figur 2). Miljöparadigmet 

syftar till bevarande av natur och miljöförhållanden medan planparadigmet har föränd-

rad markanvändning som mål (Emmelin & Lerman 2006, s. 14). Beslut enligt miljöpara-

digmet tas uppifrån genom expertkunskap och politik, medan beslut enligt planparadig-

met ska baseras på avvägningar mellan olika intressen. Ett gott beslut enligt planpara-

digmet är när intressenter har fått komma till tals och det avgörande beslutet därefter tas 

i en representativ demokratisk församling (Emmelin & Lerman 2006, s. 2). Grunden för 

beslut enligt detta paradigm benämner Emmelin och Lerman således "kommunikativ 

rationalitet". "Konsensus" blir viktigare än vetenskaplighet. Figur 2 visar hur de båda 

paradigmen faktiskt är varandras motsatser (Emmelin & Lerman 2006, s. 15). En sista 

avgörande skillnad, som figur 2 också visar, är att planeringen är decentraliserad och 

främst görs av kommunerna, på lokal nivå.  

 

6.3. Virtuella riksintressen 
Emmelin och Lerman (2006) menar att det finns ett stort antal nationella intressen, som 

inte likt riksintressena har sin bakgrund i den fysiska riksplaneringen. De kallar dem för 

virtuella riksintressen. Dessa har en oklar status när det kommer till konkret planering, 

men är ändå nationella uppmaningar ner till regional och lokal nivå. Ett exempel på såda-

na "virtuella riksintressen" är när 3G-nätet byggdes ut i Sverige, vilket sågs som en natio-

nell angelägenhet som kommunerna uppmanades att främja. Men instruktioner om hur 

det skulle främjas medföljde ej – skulle det till exempel ha förtur vid bygglovsprövningar, 

och i så fall hur? Formella, områdesbegränsade och mer konkreta riksintressen såväl som 

dessa mer allmänna, nationella intressen – eller "virtuella riksintressen" – medför som 

nämnts tidigare ett behov av mekanismer för kunskapsförsörjning till kommuner (Em-

melin & Lerman 2006, s. 33).  

 

Figur 2. Miljö- och planparadigmet befinner sig på varsin sida i detta fyrfältsdiagram (Emmelin & Lerman 
2006, s. 15) 
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6.4. En governanceorienterad analysmodell 
De senaste decenniernas utveckling av planering och planeringsteori har i stort landat i 

samma slutsatser som governanceteorierna har gjort. Governance är inget nytt ur plane-

ringsteoretiska perspektiv: governance såväl som samtida planeringsteorier har fokuse-

rat på förändringar i beslutsprocesser, olika aktörers intressen och makt och inom vilka 

ramar detta sker (Nuissl & Heinrichs 2011, s. 52). Dessutom, för att governance som det 

är beskrivet ovan ska kunna förklara beslutsprocesser djupare än att bara generellt be-

skriva till exempel processens grad av decentralisering, behöver denna teori användas 

tillsammans med en studie av aktörer och deras beteende (Pierre & Sundström 2009, s. 

10-11). Den analysmodell som presenteras är i huvudsak baserad på Nuissls och Hein-

richs (2011) operationaliserade modell, bestående av fyra kategorier.  Den första katego-

rin är processens aktörer och dessa aktörers relationer till varandra. Därefter följer vilket 

institutionellt ramverk – formellt såväl som informellt – dessa aktörer tar sina beslut i. 

Den avslutande kategorin är att titta på själva processen, och beslutsordningen. Det är av 

vikt att analysera dessa fyra kategorier samtidigt, och på så sätt urskilja grundläggande 

governanceelement. Jämfört med planeringsteorier innebär en sådan här governances-

tyrd analys ett betydligt bredare fokus som utgår från såväl den institutionella kontexten 

som från de problem som kan uppstå mellan olika samhällsnivåer i sådana här processer 

(Nuissl & Heinrichs 2011, s. 53). 

6.3.1. Analysmodell 
Analysmodellen består alltså av fyra kategorier: aktörer, relationer, institutionellt ram-

verk och beslutsprocessen, och presenteras nu generellt utifrån Nuissl & Heinrichs 

(2011), tillsammans med förtydliganden av modellens kopplingar till governancepers-

pektivet, till plan- och miljöparadigmen samt till virtuella riksintressen. En mer precis 

analysmodell, speciellt anpassad för denna uppsats i enlighet med processen för en kvali-

tativ innehållsanalys, återfinns nedan under i kapitlet ”7. Metod”. 

1. Aktörer 
Som beskrevs här ovanför kan en studie av aktörerna i en process ge governanceperspek-

tivet ett djupare förklaringsvärde. Den här analyskategorin handlar helt enkelt om vilka 

aktörer som medverkar i processen, men också om vilka som inte medverkar. Därefter 

behöver de olika medverkande aktörernas roller identifieras, vilka intressen de har, vil-

ken makt de besitter och vilka ekonomiska medel de har till hands. Därtill kommer även 

deras sociala kapital såväl som deras kunskaper. Att ta reda på alla dessa detaljer kan 

vara klurigt eftersom aktörerna i en sådan här process oftare är kollektiva aktörer än 

enskilda individer, och deras roller kan vara svåra att se från utsidan (Nuissl & Heinrichs 

2011, s. 53). 

2. Relationer 
Snarare än hierarkiska och avgränsade organisationer – vilket är mer förknippat med 

government – betonas i governanceperspektivet nätverk och samverkansprocesser. Des-

sa byggs upp av ömsesidiga, rikliga och informella utbyten mellan olika offentliga, privata 

och civila aktörer snarare än den statligt auktoritativa processen. Dessa governanceorien-

terade nätverk byggs upp av resursberoenden mellan dessa olika aktörer, eftersom en 

enskild aktör sällan har alla de resurser som krävs för på egen hand lösa olika problem. 

Frivillighet, jämlikhet och förtroende blir avgörande, vilket skiljer sig från den hierarkiska 

styrmodellens tvång och auktoritet (Pierre & Sundström 2009, s. 10). Således är det rele-

vant att studera relationerna mellan processens olika aktörer och hur dessa är organise-

rade, för att kunna dra slutsatser kring governance. Om de olika aktörerna samarbetar i 

koalitioner för eller mot olika intressen, hur ser då denna koalition ut? Består den av 

olika aktörer på olika nivåer i samhället, det vill säga hierarkiskt vertikalt? Eller har den 
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en mer horisontell nätverksorganisation, liknande en intresseorganisation eller en non-

governmental organization? Eventuellt kanske den bara består av ett marknadsbaserat 

kontrakt eller en överenskommelse. 

3. Institutionellt ramverk 
Den här analyskategorin är intressant i ljuset av plan- och miljöparadigmen – vilket for-

mellt lagrum som har påverkat respektive aktörs beslut kan med hjälp av paradigmen 

belysa olika problem med till exempel tillämpningen av riksintressesystemet. Men denna 

kategori rör inte enbart de formella lagarna, institutionerna eller planerna: lika viktiga är 

de informella regler som kan finnas i en viss relation, exempelvis hur man ”ska” uppföra 

sig i olika sammanhang (Nuissl & Heinrichs 2011, s. 54). Denna kategori är också av rele-

vans för begreppet virtuella riksintressen: i kapitlen "4. Bakgrund: Riksintressenas fram-

växt" och "5. Områdesöversikt: Kritik mot riksintressesystemet" har det pekats på otyd-

ligheter hos riksintressenas rättsliga status och begreppens betydelse. Under denna ana-

lyskategori blir det därför relevant att även söka efter avvikelser i olika aktörers använd-

ning av begreppen. 

4. Beslutsprocessen 
Processer inom fysisk planering är ofta dynamiska och kan förändras oberoende av vilka 

aktörer och institutioner som är involverade. En empirisk analys av en planeringsprocess 

ska i första hand definiera hur dessa olika offentliga, privata eller civila aktörers intressen 

har balanserats i processen – en indikator på detta är vilka möjligheter till deltagande de 

olika aktörerna har haft.  Det är också avgörande att känna till hur olika aktörer genom 

social interaktion har koordinerat sina aktiviteter, samarbetat med andra och löst even-

tuella konflikter. Detta rör interaktion såväl horisontellt som vertikalt (Nuissl & Heinrichs 

2011, s. 55).  

Hur information har hanterats är en annan viktig aspekt i processen. Hur har informa-

tionsflödet sett ut till aktörer som inte är direkt inblandade; det vill säga hur transparent 

och öppen har processen varit? Har någon undanhållit viss information? För att få denna 

inblick i intressebalansen och informationsflödet i den studerade processen är det viktigt 

att titta närmre på de olika aktörernas egna beslut – det är dessa olika individuella beslut 

som formar processen (Nuissl & Heinrichs 2011, s. 55). 



 

7. Metod 

29 

 

 

 

7. Metod 
Denna uppsats forskningsdesign är i form av en fallstudie, och metoderna som har använts 

är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer samt en kvalitativ innehållsanalys. Dessa redo-

görs för nedan, tillsammans med hur dokument fungerar som datakälla. Kapitlet avslutas 

sedan med avgränsning och urval av bland annat intervjupersoner och dokument. 

 

7.1. Fallstudie 
Uppsatsens syfte och frågeställningar är i huvudsak av förklarande art och tar sin huvud-

sakliga utgångspunkt i hur hävdandet av riksintresse för totalförsvaret påverkar en be-

slutsprocess i konflikt med detta riksintresse, och en analys av detta ur ett governance-

perspektiv samt med plan- och miljöparadigmen. Yin (2007) menar att om en undersök-

ning har dylika hur-frågor som grund passar fallstudie bra eftersom dessa frågor rör före-

teelser som behöver kopplas till hur det har förhållit sig över en viss tid (Yin 2007, s. 23). 

Kapitlet ”4. Bakgrund: Riksintressenas framväxt” ovan visar att så är fallet i denna studie: 

kritik mot riksintressesystemet har hörts länge, och försvarets utveckling har sin förklar-

ing i olika historiska skeenden. 

Grundläggande för en fallstudie är att den inrymmer en detaljerad och intensiv studie av 

ett enda fall i syfte att studera dess komplexitet, natur och kontext (Bryman 2011, s. 73-

74; Yin 2007, s. 31). Det centrala i en sådan studie är att den kan användas till att belysa 

ett antal beslut, vilka argument som låg bakom dessa och hur utfallet blev (Yin 2007, s. 

30). Denscombe (2009) menar dessutom att fallstudien med dess djup är bra till att stu-

dera sociala relationer och processer (Denscombe 2009, s. 60).  I denna uppsats syfte står 

att det valda fallet och den beslutsprocess det innefattar ska analyseras ur ett governan-

ceperspektiv, vilket innebär just att belysa beslutsprocessen, hur olika aktörer har argu-

menterat för och hävdat sina respektive intressen samt vilka relationer dessa har till 

varandra. Så en fallstudie passar bra för denna uppsats fokus. 

7.1.1. Att tänka på 
En vanlig kritik mot fallstudier är att det kan vara svårt att dra några generella slutsatser 

från dem. Yin (2007) menar att det visst är möjligt att generalisera från ett enda fall, men 

inte vad gäller populationer eller frekvenser utan enbart teoretiskt och hypotetiskt (Yin 

2007, s. 28). Å andra sidan går det inte heller att generalisera här och säga att detta gäller 

alla fallstudier: ett strategiskt val av fall kan kraftigt öka generaliserbarheten (Flyvbjerg 

2006, s. 8-9). Dessutom är generalisering enbart ett av flera sätt att bidra med kunskap på 
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– ett enbart deskriptivt fall, från vilket det inte går att generalisera, betyder inte nödvän-

digtvis att det inte är värdefullt inom forskningsfältet (Flyvbjerg 2006, s. 10). 

En annan kritik mot fallstudier är att de besitter en tendens att bekräfta forskarens förut-

fattade föreställningar – en bias – något som Flyvbjerg (2006) förkastar. Han menar istäl-

let att en fallstudie ofta leder till att forskaren får sina förutfattade föreställningar och 

teorier falsifierade, just på grund av bland annat det djup som karaktäriserar forsknings-

designen – den riktiga situationen går inte att förutse (Flyvbjerg 2006, s. 18-19, 21). 

En styrka i fallstudier – men även ett behov – är att använda flera informationskällor som 

kan styrka varandra och på så sätt göra fallstudien mer övertygande (Yin 2007, s. 125). 

Längre ner beskriver jag de två metoder jag har använt: kvalitativa intervjuer och däref-

ter en kvalitativ innehållsanalys på såväl de transkriberade intervjuerna som på ett antal 

skriftliga dokument, i syfte att just som Yin menar komplettera och kontrollera informa-

tionen från intervjuerna.  

7.1.2. Fallet Hanöbukten 
Fallet som har studerats i denna uppsats är en konflikt mellan två riksintresseändamål i 

Hanöbukten i Sölvesborgs kommun i Blekinge län. Konflikten är mellan ett antal av För-

svarsmaktens övningsområden och verksamheter – alla är riksintresse för totalförsvaret 

– och ett förslag till en stor havsbaserad vindkraftspark, som på senare tid har blivit ett 

riksintresse för energiproduktion. Försvarsmakten menar att denna vindkraftspark 

kommer ha en oacceptabelt stor inverkan på deras verksamhet i området. Trots detta fick 

vindkraftsparken gehör i Mark- och miljödomstolen, även om de skickade upp ärendet till 

regeringen och miljödepartementet för slutgiltigt beslut. Där ligger det idag. 

Valet av fallet Hanöbukten är till stor del grundat på att det har metodmässiga fördelar. 

Det har varit en relativt mediebevakad och uppmärksammad konflikt som dessutom har 

pågått under flera år, vilket ledde till att utvalda intervjupersoner var djupt insatta och 

kunde genom sin fleråriga erfarenhet om fallet ge detaljrika svar. Dessutom ligger Hanö-

bukten i Sölvesborgs kommun, det vill säga nära Karlskrona där denna uppsats skrivs. 

Denna närhet möjliggjorde att majoriteten av mina intervjuer kunde genomföras ansikte 

mot ansikte istället för över telefon, vilket är positivt för relationen mellan mig och inter-

vjupersonerna (se ”7.2. Kvalitativa intervjuer” nedan). 

Den största anledningen till att det enbart är ett fall som har studerats är dock att det i 

sökandet efter potentiella fall har framkommit att det sällan förekommer direkta konflik-

ter mellan riksintresse för totalförsvaret och andra riksintressen. Detta gör fallet till ett 

avvikande sådant: det kontrasterar mot normen (Denscombe 2009, s. 65). Den omfattan-

de konflikten i Hanöbukten sker dessutom just när riksintressesystemet ska utredas, och 

beslutet i konflikten ska tas på samma departement – Miljödepartementet – som där ut-

redningen ska göras. Detta gör, i enlighet med Yin (2007), fallet till extremt, eller till och 

med unikt (Yin 2007, s. 62). 

 

7.2. Kvalitativa intervjuer 
Generellt sett är intervjuer en viktig informationskälla vid fallstudier (Yin 2007, s. 119). 

Tack vare dess flexibilitet är intervjuer sannolikt också den mest använda och mest at-

traktiva metoden i kvalitativ forskning. Den kvalitativa intervjun innebär stora möjlighe-

ter för intervjuaren att låta intervjun ändra riktning och avvika från varje form av inter-

vjuguide: intervjupersonen tillåts styra intervjun. Detta är en av huvudanledningarna till 
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att använda en kvalitativ intervju: intervjupersonens ståndpunkter och vad hen anser 

vara relevant får bestämma intervjuns riktning, och intervjuaren kan anpassa sina frågor 

och frågeordningen därefter (Bryman 2011, s. 412-413). Men intervjun kan ändå vara 

olika hårt styrd och strukturerad; vilket som passar bäst beror på ett flertal faktorer. I en 

undersökning likt denna om konflikter med riksintressen för totalförsvaret utfördes in-

tervjuerna med ett relativt tydligt fokus. Detta betydde att jag hade en intervjuguide med 

ett antal specifika frågor, något som är karaktäristiskt för en semistrukturerad intervju. 

Även om intervjuguiden och dess specifika frågor ligger till grund för intervjun, ger den 

semistrukturerade intervjun dock intervjupersonen friheten att själv utforma sina svar, 

och ordningen på mina frågor kan förändras under intervjuns gång. Det är även möjligt 

att i realtid lägga till frågor som inte var med i intervjuguiden från början, exempelvis en 

följdfråga på något som intervjupersonen sa (Bryman 2011, s. 415-416). 

7.2.1. Att tänka på 
Det är av stor vikt att betrakta intervjuer som det de faktiskt är: verbala utsagor. De är 

påverkade av en mängd olika faktorer, till exempel intervjupersonens svårigheter i att 

minnas vissa saker eller i att uttrycka vissa upplevelser (Yin 2007 s. 119). Intervjun är 

dessutom påverkad av relationen mellan intervjuaren och intervjupersonen, något som 

kan beskrivas som en svår balansakt mellan att antingen ha en för god relation vilket gör 

intervjupersonen inställsam och svarar det hen tror att forskaren vill höra. Å andra sidan 

kan relationen vara mindre bra, och minska intervjupersonens vilja till att genomföra 

intervjun. Detta anses lättare att balansera vid en intervju ansikte mot ansikte än genom 

en telefonintervju (Bryman 2011, s. 213; Yin 2007, s. 112). För att på ett bra sätt hantera 

denna relation behöver intervjuaren reflektera kring sina egna reaktioner och sitt för-

hållningssätt, men också försöka se det ur intervjupersonens perspektiv och förstå hens 

reaktioner och hur hen tänker (Lantz 2013, s. 86). 

Ovanstående kan innebära främst en nackdel för denna undersökning. Nästan alla inter-

vjupersonerna har ensamma fått representera exempelvis företaget, kommunen eller 

myndigheten. Detta gör att relationen till personen i fråga blir extra viktig, och när det 

inte förelåg geografiska och/eller ekonomiska förhinder för direktintervjuer ansikte mot 

ansikte föredrog jag detta. Vidare innebär ovanstående också att denna person i högre 

utsträckning får rollen av en informant än enbart en av många intervjupersoner, och för 

att minimera informationsbortfall eller skevheter på grund av detta är det viktigt att jäm-

föra personens svar med andra informationskällor (Yin 2007, s. 117, 119). 

7.2.2. Tillvägagångssätt 
Inför varje intervju hade jag en intervjuguide med frågor som jag ville ha svar på från 

respektive intervjuperson. Alla intervjuerna inleddes på samma sätt, det vill säga med att 

jag först bad intervjupersonen att beskriva fallet ur deras synvinkel. På detta sätt fick de 

själva – utan att jag påverkade dem med frågor baserade på min förståelse av fallet – välja 

sina ord och fritt uttrycka sitt perspektiv. I samtliga intervjuer ledde intervjupersonens 

självstyrda beskrivning av fallet till att många andra av de frågor jag hade i intervjugui-

den besvarades av bara farten. Dels bekräftade detta att jag var på rätt spår med mina 

frågor och mitt undersökningsfokus, och dels så innebar detta att en större del av inter-

vjun skedde ostrukturerat och således med minimal påverkan från mig. Jag har ändå valt 

att benämna metoden för semistrukturerad intervju eftersom att jag efter denna första, 

ostrukturerade fråga ställde kvarvarande frågor som inte ännu var besvarade. Dessutom, 

om denna första, ostrukturerade fråga inte hade gett svar på flera av de andra frågorna, 

hade jag ställt dem i efterhand ändå. Sist men inte minst ska det tilläggas att jag i den 

beskrivning av mitt arbete och mitt fokus som alltid föregick intervjun var noggrann med 

att förklara att jag inte var ute efter att ta ställning för eller emot några av de konflikte-
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rande intressena i fallet, utan att jag enbart ville undersöka processen. Detta kan ha på-

verkat åt båda hållen, eller inte påverkat alls. Se mer om detta under "10. Reflektion". 

Sammanlagt genomförde jag 8 intervjuer på nästan lika många samhällsnivåer. Den första 

intervjun genomfördes tidigt, och var med en arkitekt på Försvarsmaktens Högkvarter i 

Stockholm. Denna genomfördes, även om det var i Stockholm, ansikte mot ansikte och 

syftade till att rent generellt förstå Försvarsmaktens hävdande av sina riksintressen, och 

vilka svårigheter detta kunde innebära i förhållande till tidigare beskrivna förändringar i 

försvarsorganisationen (se "4. Bakgrund: Riksintressenas framväxt). Helt enkelt informa-

tion om deras interna arbete som inte går att läsa sig till någonstans. Det ska tilläggas att 

eftersom denna intervju genomfördes så tidigt var denna uppsats fokus långt ifrån så 

tydligt och renodlat som i skrivande stund. Jag hade troligen gjort om denna intervju även 

med uppsatsens nuvarande fokus – av den anledningen att den information jag sökte 

fortfarande inte finns skriven – men genomförandet av den idag hade troligen sett annor-

lunda ut och likt de andra intervjuerna kombinerats med att samla in data till fallstudien. 

Övriga sju intervjuer har genomförts med just det främsta syftet datainsamling, och är 

följande: 

 arkitekt på Försvarsmaktens Högkvarter, Stockholm (igen, men nu via telefon). 

 VD och projektledare, Blekinge Offshore AB, Sölvesborg (ansikte mot ansikte) 

 chef på marinbasen, Karlskrona (ansikte mot ansikte) 

 handläggare, Energimyndigheten, Eskilstuna (telefon) 

 handläggare, Länsstyrelsen i Blekinge (ansikte mot ansikte) 

 kommunalråd i Sölvesborgs kommun/politiker i Region Blekinge (ansikte mot 

ansikte) 

 riksdagsledamot, Försvarsutskottet, Stockholm (telefon).  

Samtliga intervjuer har transkriberats. Urvalet av intervjupersoner beskrivs närmare 

under ”Avgränsning och urval” nedan. 

 

7.3. Dokument som datakälla 
Som nämndes ovan är det av stor vikt att den information som intervjupersoner ger jäm-

förs med andra informationskällor (Yin 2007, s. 119). Den informationskälla som på detta 

sätt har använts i denna uppsats är ett antal skriftliga dokument. Till skillnad från en 

intervju, som i hög grad påverkas av intervjuaren, är dokument av dessa slag icke-

reaktiva och påverkas inte av intervjuarens värderingar och uppfattningar. De begränsas 

inte heller av mitt forskningssyfte, eftersom de till skillnad från intervjumaterialet har 

skapats av andra anledningar (Bryman 2011, s. 489). Genom att parallellt med intervju-

erna använda dokument gör det möjligt att bekräfta och ytterligare detaljera informatio-

nen från intervjuerna – detta är dokumentens främsta roll i en fallstudie (Yin 2013). 

7.3.1. Att tänka på 
Precis som intervjumaterialet kan dokument också vara inkorrekta och innehålla skevhe-

ter, och kan inte – precis som intervjumaterialet – ses som faktiska återgivningar av exakt 

vad som skett i verkligheten. Även om dokumenten inte påverkas av forskaren, är de 

fortfarande framställda i ett visst syfte, för en viss målgrupp och med ett visst mål i sikte 

och rymmer således inte den rena eller fullständiga sanningen. Genom att medvetliggöra 

sig om särskilt dokumentens syfte och mål minskar man risken för att vilseledas av do-

kumenten (Yin 2007, s. 113). Det är viktigt att klargöra för sig själv om dokumenten – 

utöver att vara tydliga och begripliga – är äkta och utan fel och förvrängningar (Bryman 
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2011, s. 489). De dokument jag har använt mig av är officiella dokument från myndighe-

ter, inklusive en kommun, samt officiella dokument från en privat källa, närmare bestämt 

ett företag. Vad gäller de förstnämnda är de otvivelaktigt äkta, men kan innehålla för-

vrängningar och felaktigheter – dock kan dessa skevheter vara en stor del i att de är in-

tressanta. De ska dock inte behandlas som skildringar av verkligheten (Bryman 2011, s. 

495). Dokument från privata källor är säkerligen också äkta, men kan i högre grad än de 

från myndigheter vara skrivna med utgångspunkt i en viss idé eller ståndpunkt. Därför är 

de inte nödvändigtvis objektiva och kan även dem innehålla fel och förvrängningar (Bry-

man 2011, s. 497). Oavsett vem som producerat dokumenten är det viktigt att se att do-

kumenten ofta är kopplat till andra dokument, genom att svara på eller referera till dessa 

och då med ett bakomliggande syfte. Av denna anledning sluts cirkeln: även dokumenten 

tjänar på att jämföras med andra datakällor, som i det här fallet intervjuer. (Bryman 

2011, s. 501-503) 

 

7.4. Kvalitativ innehållsanalys 
Kvalitativa metoder har en tendens att producera en omfattande mängd data – intervjuer 

blir snabbt långa och leder i sin tur till omfattande transkriberingar. Mängden dokument 

staplas också snabbt på hög allt eftersom undersökningen fortskrider. Denna kvalitativa 

datarikedom är naturligtvis välkommen, men det måste analyseras på något sätt. Meto-

derna för att analysera det är dock få, och till skillnad från kvantitativ innehållsanalys har 

den kvalitativa motsvarigheten inte en enkel uppsättning regler för hur denna analys ska 

gå till. En annan stor skillnad gentemot den kvantitativa innehållsanalysen – som görs när 

all data har samlats in – är att den kvalitativa är iterativ (Bryman 2011, s. 510-511). Ana-

lysen påbörjas redan när enbart en del av datan har samlats in, och denna analys påver-

kar och reviderar sedan analysmodellen. Detta upprepas så många gånger det behövs, 

och det kan beskrivas som ett återkommande samspel mellan data och analys där den 

förstnämnda – allt eftersom den samlas in – hela tiden reviderar den sistnämnda (Bry-

man 2011, s. 511; Yin 2007, s. 152). För den första analysen, innan denna iterativa pro-

cess är igång, används alltid en första uppsättning kategorier (Altheide & Schneider 2013, 

s. 26).  

7.4.1. Att tänka på 
Det finns en risk att kontexten i vilket någonting sägs eller skrivs går förlorad i analysen 

och att informationen på detta sätt fragmenteras. Detta är av stor vikt för vilka slutsatser 

som kan dras utifrån analysen, och det går på grund av detta inte att påstå att det man har 

kommit fram till är precis vad till exempel intervjupersonen sa. Även om detta är en risk 

är det också viktigt att tänka på att analysresultatet får betydelse först efter att ha relate-

rats till undersökningens teori – undersökningen är inte gjord för att återge i detalj vad 

exempelvis intervjupersonerna säger och tycker (Bryman s. 526-528). Men även om data 

successivt kategoriseras genom den ständigt utvecklade analysmodellen, är det viktigt att 

viss deskriptiv information medföljer (Altheide & Schneider 2013, s. 26-27).    

7.4.2. Tillvägagångssätt 
Som beskrevs i ”6. Teori” ovan har denna uppsats innehållsanalys utgått ifrån Nuissl och 

Heinrichs (2011) governance-analysmodell för planeringsprocesser, modifierad för den-

na uppsats fokus. Analysen har gått till på så sätt att jag under varje av Nuissls och Hein-

richs fyra kategorier har formulerat ett antal frågor att besvara med hjälp av den data 

som ska analyseras. I huvudsak härstammar dessa kategorifrågor också från Nuissl och 
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Heinrichs, men har som sagt modifierats efterhand som empirin har analyserats, i enlig-

het med den iterativa process som beskrivits ovan.  

Med denna modifierade analysmodell bredvid har jag således läst intervjutranskribering-

ar och dokument, svarat på underfrågorna och kategoriserat dessa svar. Allt eftersom 

data har samlats in och analysen har pågått har ny information och en ökad förståelse 

krävt ytterligare modifiering av analysmodellen. Denna iterativa finslipning av analysen – 

och den nya modifierade analysmodellen – har då använts även på redan lästa transkri-

beringar och dokument. Detta kan i sin tur ha lett till en ytterligare modifiering, ytterliga-

re genomläsning och så vidare. Den slutgiltiga analysmodellen presenteras nu nedan.  

1. Aktörer 
– Vilka är aktörerna? 
– Vilka olika roller har de? 
– Vilka intressen hävdar de?  
 
2. Relationer 
– Hur svarar aktörerna på varandras intressen och argument? 
– När i processen har vad sagts? (Ursprungligen från kategori 4. Beslutsprocessen) 
 
3. Institutionellt ramverk 
– Hur tolkas och används riksintressesystemet och/eller -begreppet? 
 
4. Beslutsprocessen 
– Hur har information hanterats?  
   – Vad sägs och vad döljs - transparens? Håller någon inne med information? 
   – Är processen öppen för förslag? 
   – Gör aktörerna mer eller mindre än vad de behöver? 

 

7.5. Avgränsning och urval 
Den största avgränsningen är naturligtvis att det bara är ett enda fall som har studerats. 

Som nämnts tidigare är direkta konflikter med riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 

10 § MB är sällsynta. Genom generella förfrågningar på exempelvis Facebook-gruppen 

"Planarkitekter" fick jag veta att många kommuner upplever sig vara i konflikt med till 

exempel ett närliggande skjut- eller flygfält, där buller omöjliggör bostadsbyggande (och 

tvärtom!). Men i en konflikt mellan kommunala intressen och riksintresse för totalförsva-

ret har inte det sistnämnda företräde. Om än intressanta i sig, så valde jag således bort de 

kommunala konflikterna. Se dock "10. Reflektion" i slutet av uppsatsen – att undersöka 

kommunernas intressekonflikter med riksintresse för totalförsvaret kan vara mycket 

intressant. 

Denna uppsats kvalitativa karaktär har gjort att urvalet av intervjupersoner och doku-

ment har skett genom ett sekventiellt upptäckande av dessa efterhand som arbetet fort-

skrider (Denscombe 2009, s. 52-54). Detta kallas för ett icke-sannolikhetsurval eftersom 

att det inte går att förutsäga vad som kommer inkluderas (Merriam 1994, s. 61). 

7.5.1. Avgränsning och urval av intervjupersoner 
En uppsjö av samhälleliga aktörer, myndigheter och privatpersoner har yttrat sig om 

vindkraftsparken i Hanöbukten. En stor mängd av dessa gjort just detta och inget annat. 

Yttranden om vindkraftsparkens påverkan på olika aktörers egna intressen innebär inte 

nödvändigtvis några ställningstaganden i konflikten mellan Blekinge Offshore AB och 

Försvarsmakten. Det kan sammanfattas i att fallet Hanöbukten innehåller ett flertal po-

tentiella konflikter och att den med Försvarsmakten bara är en av dessa. Ett exempel på 
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detta är att till exempel Naturvårdsverket har uttalat sig om projektets miljöpåverkan och 

dess förenlighet med bland annat omkringliggande riksintressen för naturvård – om än 

viktigt i sig så innebär detta inte några ställningstaganden i konflikten med riksintresse 

för totalförsvaret. Varje aktör hävdar sina intressen eller utför sina uppgifter, ingen an-

nans (för vissa, till exempel länsstyrelsen med sin roll som regional samordnare och häv-

dare av statens intressen, kan dock gränsen där emellan vara hårfin). Således har bara en 

del av aktörerna ansetts kunna erbjuda intressanta intervjupersoner. Med detta är det 

dock inte heller självklart att alla dessa utvalda aktörer har tagit ställning i konflikten 

mellan Blekinge Offshore AB och Försvarsmakten. Länsstyrelsen i Blekinge är en sådan 

aktör, som i första hand är utvald för att de enligt lagstiftningen har en utpekad och viktig 

roll i riksintresseförfarandet. Riksdagens försvarsutskott är en annan – de är utvalda för 

att de har en viktig roll i Försvarsmaktens organisation, övningsverksamhet och operati-

va förmåga. En aktör som sticker ut lite är marinbasen i Karlskrona: dessa valdes ut för en 

intervju efter att det i dels i den första intervjun med Försvarsmaktens högkvarter och 

dels i intervjun med Blekinge Offshore AB påståddes finnas skillnader i bland annat kom-

petens och vilja till dialog mellan lokal och central nivå inom Försvarsmakten. Till detta 

kommer att det är från marinbasen som de sjöbaserade övningarna i Hanöbukten utgår, 

och att de därför kunde ha mer detaljerad kunskap om detta än Högkvarteret. 

Vad gäller Sölvesborgs kommun, bakom vilket Region Blekinge står inom parentes, är 

intervjupersonen i fråga kommunalråd i Sölvesborg, men också politiskt aktiv i Region 

Blekinge. Sölvesborgs kommun är relevant då de genom sin översiktsplan har en viktig 

roll att fylla både vad gäller att ta hänsyn till riksintressena och att peka ut områden 

lämpliga för vindkraftsetablering i kommunen. Region Blekinge dök dock upp efter att 

det i intervjun med Blekinge Offshore AB framkom argument kring varför en vind-

kraftspark likt den föreslagna var intressant och viktig för regionen vad gäller nya arbets-

tillfällen och investeringar. Men detta kan sägas vara mer intressant ur ett kommunalt 

perspektiv snarare än regionalt – det mesta kan sägas beröra Sölvesborgs kommun sna-

rare än hela Blekinge – och då var det praktiskt att intervjua en Sölvesborgspolitiker som 

hjälper mig att slå två flugor i en smäll genom att, om det behövdes, också kunna redogö-

ra för det regionala perspektivet.  

Karlshamns kommun valdes bort av två anledningar: dels så ligger det föreslagna områ-

det för vindkraftsparken till största delen i Sölvesborgs kommun, och dels har de yttrat 

sig så kortfattat i processen och i sin översiktsplan att de inte är relevanta för undersök-

ningen. 

7.5.2. Avgränsning och urval av dokument 
Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen, i vilket de skickar upp ärendet till 

just regeringen för slutgiltigt avgörande, ger en bra överblick över ärendet och är således 

det första dokument jag tittade på. Utifrån detta samt utifrån genomförda intervjuer, har 

jag valt vilka olika aktörers yttranden i detta dokument som kunde behövas för att för-

djupa eller detaljera vad som sagts i intervjuerna. Dessa kan nämligen ha lämnat luckor i 

informationen som behövts fyllas igen. Intervjupersonerna kan också ha tagit upp saker 

som inte nämnts i Mark- och miljödomstolens yttrande, och som då behövts kontrolleras 

mot dessa aktörers egna dokument. De dokument som valts ut av dessa anledningar är 

följande: 

Dokument från Försvarsmakten, Högkvarteret (Försvarsmakten HKV) 
 Yttranden från Försvarsmakten HKV 2011, 2012, 2013a, 2013b 

 Riksintressebeskrivning för Blekinge m.fl., Försvarsmakten HKV 2013c. 
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Dokument från Blekinge Offshore AB (konsultuppdrag) 
 Tillståndsansökan, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB 2010 

 Miljökonsekvensbeskrivning med bilagor 1 och 3, Sweco Environments AB 

2010a, 2010b, 2010c. 

 rapporter från ÅF-Technology AB 2012a, 2012b 

Dokument från övriga aktörer 
 Yttrande från Energimyndigheten 2012 

Utöver ovanstående har även Boverkets webbkarta över riksintresseanspråken använts, i 

första hand för att kunna visa på situationen i Hanöbukten vad gäller riksintressena. 

Denna har dock även använts i en del av analysen nedan, och utgör således även empi-

riskt material.  

Bortvalda dokument 
En av intervjuerna – Sölvesborgs kommun (Region Blekinge) – innebar istället motsatsen, 

att jag inte upplevde ett behov av mer utförlig information eftersom de tidigt uttalade att 

de inte hade tillräcklig kunskap för att djupare dyka ner i konflikten i Hanöbukten. Slutli-

gen vad gäller försvarsutskottet och marinbasen i Karlskrona har inga dokument från 

dessa studerats; dels är de inte formella remissinstanser till projektet, och dels har de en 

roll som är lite vid sidan av och är intervjuade för information som berör saker delvis 

utanför den direkta konflikten (även om övningarna i Hanöbukten utgår från marinbasen 

ska dylika ärenden formellt gå genom Försvarsmaktens högkvarter). 

Avgränsning av undersökningsfokus 
I denna uppsats kommer jag inte på något sätt uttrycka min åsikt – varken personligt 

eller utifrån empiriskt material – om vilket beslut regeringen bör ta i slutändan vad gäller 

vindkraftsparken i Hanöbukten. Det jag har skrivit kan säkert tolkas på olika sätt, men då 

är det viktigt att du som läsare har med dig detta: jag har aldrig haft för avsikt att bedöma 

frågans slutgiltiga utkomst. Uppsatsen utgör ett kritiskt ifrågasättande av hävdandet av 

riksintresse för totalförsvaret; fallet och processen i Hanöbukten är enbart det försöksob-

jekt som utsätts för detta ifrågasättande. 
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8. Fallstudie 
Nedan återfinns först en övergripande beskrivning av det studerade fallet. Därefter redo-

görs för denna uppsats empiri, kategoriserat efter de fyra analyskategorier som legat till 

grund för innehållsanalysen. Därpå följer en analys utifrån uppsatsens teoretiska utgångs-

punkter, i vilken resultatet från innehållsanalysen i sin tur analyseras ur (1) governance-

perspektivet; (2) med plan- och miljöparadigmen och (3) genom begreppet virtuella riksin-

tressen. Dessa avslutande avsnitt kan även ses som sammanfattande den jämförelsevis om-

fattande redogörelsen av innehållsanalysen. 

 

8.1. Övergripande beskrivning av fallet 
Det fall som har studerats i denna uppsats är alltså den konflikt mellan två riksintresse-

ändamål som idag pågår i Hanöbukten i Sölvesborgs kommun, Blekinge län. Dylika kon-

flikter regleras i 3 kap. 10 § MB, och de två riksintressena är riksintresse för energipro-

duktion enligt 3 kap. 8 § MB – utpekat av Energimyndigheten – samt riksintresse för to-

talförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB – utpekat av Försvarsmakten. De två riksintresseändamå-

len är (1) den vindkraftspark som företaget Blekinge Offshore AB vill bygga i området 

men som Försvarsmakten motsätter sig på grund av (2) sina sjö- och flygövningsområden 

samt radarövervakningen av området. Det föreslagna området för vindkraftsparken över-

lappas även av ett antal andra riksintressen – dessa har dock en minimal roll i den stude-

rade konflikten, som i huvudsak är mellan Blekinge Offshore AB och Försvarsmakten. 

Detta gäller även ett flertal av de andra aktörerna som har analyserats – det kan inte nog 

betonas att den konflikt som utgör min fallstudie i den här uppsatsen kretsar kring Ble-

kinge Offshore AB och Försvarsmakten. Andra aktörers påverkan på denna har visat sig 

vara liten, vilket också är en av anledningarna till att ärendet skickades upp till regering-

en för slutgiltigt avgörande. Var och en sköter sitt, och den här konflikten är enbart mel-

lan de två verksamhetsutövarna.  

Ansökan om miljötillstånd för att få uppföra denna vindkraftspark inkom till Mark- och 

miljödomstolen i Växjö 2010 och domstolen samlade in yttranden från remissinstanser 

som såväl välkomnade som motsatte sig parken. Den starkaste rösten mot var Försvars-

makten som helt och hållet motsatte sig parken. Samma år, 2010, uppmärksammade 

Sölvesborgs kommun området som lämpligt för vindkraft i sin nya översiktsplan, tillika 

vindbruksplan. Energimyndigheten startade samma år en övergripande översyn över 

sina riksintressen – området i Hanöbukten var ännu inte ett av dessa. 
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Mark- och miljödomstolen tog 3 år senare – i februari år 2013 – alltså beslutet att skicka 

vidare ärendet till regeringen, med ett yttrande i vilket de ansåg att parken kunde få till-

stånd enligt miljöbalken men att de inte hade tillräcklig insyn i vilken påverkan vind-

kraftsparken kunde få på Försvarsmaktens övningsverksamhet. Dock gjorde domstolen 

bedömningen att efter vad som hade framkommit i målet borde de två verksamheterna 

kunna samexistera, men eftersom försvaret är ett synnerligen viktigt allmänt intresse 

enligt 21 kap. 7 § MB skickades det upp till regeringen. Ett antal aktörer önskade dessut-

om detta. Cirka ett halvår senare, i december 2013, redovisades resultatet av Energimyn-

dighetens översyn av sina riksintressen, där denna vindkraftpark nu var inkluderad som 

ett av de nya riksintressena.  

 

 

8.1.1. Den föreslagna vindkraftsparken i Hanöbukten 
Företaget Blekinge Offshore AB – det företag som driver processen och också ämnar upp-

föra parken – började år 2008 att planera för en havsbaserad vindkraftspark i Hanöbuk-

ten i Sölvesborgs och delvis Karlshamns kommuner i Blekinge län. Företagets och par-

kens initiativtagare har en genuin lokal förankring till Blekinge, och fokuserar på förverk-

ligandet av vindkraftsparker inom detta län. 

Vad gäller själva vindkraftsparken i Hanöbukten, rör förstahandsalternativet sig om 700 

vindkraftsverk med en maximal totalhöjd på 180 meter som årligen beräknas producera 

cirka 8 TWh, vilket motsvarar en hel kärnkraftsreaktor (tillståndsansökan, Fröberg & 

Lundholm Advokatbyrå AB 2010, s. 5-6). Ett andrahandsalternativ vad gäller omfattning-

en har också presenterats, på 350 verk av samma storlek (yttrande, Mark- och miljödom-

stolen 2013, s. 3). 

8.1.2. Försvarsmaktens riksintressen i och omkring Hanöbukten 
I Hanöbukten är det främst ett av Försvarsmaktens övningsområden, tillika riksintresse, 

som direkt berörs av en vindkraftspark i det föreslagna läget. Vindkraftsparkens före-

slagna lokalisering är nämligen mitt i ett stort sjöövningsområde där marinen i Karlskro-

na bedriver övningar med u-båtar och ytfartyg, samt att dessa inom samma område sam-

övar med flygplan och helikoptrar (intervju 2, Försvarsmakten HKV, s. 1, 3). Vidare ligger 

den föreslagna vindkraftslokaliseringen inom stoppområdet för höga objekt runt Kallinge 

flygplats i Ronneby, som också är av riksintresse för totalförsvaret. På ett hörn är även ett 

andra övningsområde tillika riksintresse påverkat, nämligen Ravlunda skjutfält i Kristi-

anstads kommun (yttrande, Försvarsmakten HKV 2011, s. 3). Slutligen bedrivs även luft- 

och sjöövervakning med radar i området; anläggningar som även de är av riksintresse för 

totalförsvaret (yttrande, Försvarsmakten HKV 2013a, s. 5). Se figur 4, nästa sida. 

8.1.3. Övriga riksintressen i Hanöbukten 
Vindkraftsparkens föreslagna lokalisering ligger delvis inom ett riksintresse för yrkesfis-

ket. Genom det föreslagna området går även ett antal farleder för sjöfart, vilka är av riks-

intresse för kommunikation. Vidare finns det på flera platser längs kusten riksintressanta 

områden för friluftsliv, naturvård, kulturvård såväl som högexploaterad kust enligt 4 kap. 

MB. (yttrande, Mark- och miljödomstolen 2013, s. 8-9, 41). Se figur 5, nästa sida.  

Figur 3. Tidsaxel över processen i fallet Hanöbukten. 
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Figur 5. Övriga riksintressen i Hanöbukten i förhållande till föreslagen vindkraftspark. Lägg märke till 
att den föreslagna vindkraftsparken enbart överlappar två på denna karta. Övriga gula, gröna och röda 
riksintressen är friluftsliv, naturvård, kulturvård och Natura 2000 (Boverket 2014a). 

Föreslagen 
vindkraftspark 

 RI: sjöfart 

 
RI: yrkesfiske 

 RI: kust, hög- 
exploaterad 

RI = riksintresse 

Figur 4. Riksintressena för totalförsvaret med influensområden i Hanöbukten, i förhållande till föresla-
gen vindkraftspark (Boverket 2014a). RI = riksintresse. 
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8.2. Resultatet av innehållsanalysen 
Här följer nu det empiriska resultatet, presenterat under var och en av de fyra kategori-

erna i innehållsanalysen: Aktörer, Relationer, Institutionellt ramverk och Beslutsproces-

sen. 

8.2.1. Aktörer 
De analysfrågor som låg till grund för kategoriseringen av empirin under kategorin Aktö-

rer, var i huvudsak vilka aktörer som har varit med i processen, vilka roller dessa har och 

– kanske allra viktigast – hur de hävdar och argumenterar för sina intressen. Nedan följer 

nu en genomgång av denna första kategori, med avstamp i Blekinge Offshore AB:s argu-

ment. 

Blekinge Offshore AB 
De 8 TWh som vindkraftsparken fullt utbyggd skulle generera skulle, enligt Blekinge Off-

shore AB:s (hädanefter även benämnt som företaget) tillståndsansökan till Mark- och 

miljödomstolen, ha motsvarat fem procent av Sveriges totala elförbrukning 2009. Denna 

var då 130 TWh, varav vindkraft enbart bidrog med 3 TWh (tillståndsansökan, Fröberg & 

Lundholm Advokatbyrå AB 2010, s. 5). Riksdagens dåvarande mål för vindkraftsproduk-

tionen var enligt tillståndsansökan att denna år 2015 skulle uppgå till 10 TWh – här ar-

gumenterar företaget således för att de 8 TWh som den föreslagna vindkraftparken skulle 

generera är av stor betydelse för att detta riksdagsmål skulle kunna uppnås (tillståndan-

sökan, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB 2010, s. 5). Projektet är ju dessutom ett 

gigantiskt miljöprojekt, och att vindkraft – istället för att bidra till överskridande av mil-

jökvalitetsnormer för luft och vatten – möjliggör uppfyllandet av andra miljökvalitets-

normer om den ersätter andra mer förorenande energikällor (intervju Blekinge Offshore 

AB, s. 13; tillståndsansökan, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB 2010, s. 16).  

Företaget påpekar också vikten av att parken byggs – och mer specifikt att den byggs i 

södra Sverige och Blekinge – med avseende på det underskott som finns i elzon 4 i södra 

Sverige. Landet är indelat i fyra sådana, och i elzon 4 finns enligt företaget ett underskott 

på två tredjedelar av vad vi förbrukar, det vill säga ett underskott på upp emot 16 TWh. 

En vindkraftspark med den föreslagna omfattningen 8 TWh kan alltså halvera detta un-

derskott. Byggs inte denna park menar de vidare att det till 2020 inte är inplanerat mer 

än motsvarande 10 % av detta underskott i elzon 4 (intervju Blekinge Offshore AB, s. 7-8). 

Här kan jag tillägga att det nya riksdagsmålet för vindkraft till 2020 – och tillika troligen 

anledningen till att de nämner detta årtal i intervjun – är att denna energikälla då ska 

producera 30 TWh, varav 10 ska vara till havs (prop. 2008/09:163, s. 1). 

Den valda lokaliseringen argumenteras mer specifikt för i projektets miljökonsekvensbe-

skrivning, utförd av Sweco Environment AB. I denna beskrivs platsen som en av de bästa 

platserna i Sverige för vindkraft, på grund av områdets medelvindhastighet på 8 m/s 

(MKB, Sweco Environment AB 2010a, s. 8). El produceras mellan 4-25 m/s (tillståndsan-

sökan, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB 2010, s. 12). Efter den avgörande faktorn 

vindtillgång, är det första som har bestämts vilka platser som har rätt djup för en havsba-

serad vindkraftspark. Fundamenten för vindkraftsverken kan nämligen stå för hela 40 % 

av den totala anläggningskostnaden. Därefter har en zon på 5 kilometer från kusten tagits 

bort för att minska störningar på land (MKB-bilaga 1, Sweco Environment AB 2010b, s. 6-

7). Efter avståndet till land var det möjligheterna till elanslutning som mest påverkade 

lokaliseringen – och där är den valda lokaliseringen till Hanöbukten en av enbart tre plat-

ser lämpliga för anslutning av en stor vindkraftspark. Ju kortare avstånd till anslutnings-

punkten desto högre kostnadseffektivitet, och av detta skäl valdes slutligen Hanöbukten 
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(MKB-bilaga 1, Sweco Environment AB 2010b, s. 9-11). Denna anslutningspunkt har i 

befintligt skick möjlighet att ta emot stora volymer ny elkraft, och det krävs enbart mind-

re förstärkningar på elnätet, bland annat ett nytt ställverk bredvid ett redan befintligt 

sådant (intervju Blekinge Offshore AB, s. 7; MKB, Sweco Environment AB 2010a, s. 8). 

Kabeln på havsbotten, från vindkraftsparken in till anslutningspunkten, kan också i stor 

utsträckning följa den befintliga kabeln SwePol Link mellan Sverige och Polen och på så 

sätt minska naturpåverkan (tillståndsansökan, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB 

2010, s. 8). 

Företaget menar att projektet är viktigt för Blekinges näringslivsutveckling – av projek-

tets totala uppskattade investering på 50 miljarder kronor beräknas omkring tre miljar-

der att upphandlas lokalt. Projektet erbjuder även hundratals nya arbetstillfällen, särskilt 

under byggnationen – totalt minst 200 årsarbetstillfällen under 20 år – vilket företaget 

menar är viktigt på grund av länets höga arbetslöshet (intervju Blekinge Offshore AB, s. 6, 

13; tillståndsansökan, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB 2010, s. 6). 

Vidare argumenterar företaget för vindkraftsparken genom att hävda att även om själva 

det föreslagna området inte var av riksintresse vid ansökningstillfället, så är vindkraft i 

sig av riksintresse. Företaget gör skillnad på riksintresse och riksintresseområde, och 

menar att på en plats där det redan finns tre överlappande riksintressen borde det inte 

vara några problem med att lägga ett fjärde också (intervju Blekinge Offshore, s. 1-2). 

På senare tid, efter att Mark- och miljödomstolen lämnade sitt yttrande till regeringen 

2013, använder sig företaget även av argumentet att domstolen – även om den lämnar 

det slutgiltiga beslutet till regeringen – gav parken ett stort ja, vilket betydde att vad gäll-

er miljöpåverkan, naturfrågor och så vidare är ansökan och projektet juridiskt klart (in-

tervju Blekinge Offshore, s. 7, 10). Detta argument bekräftas i Mark- och miljödomstolens 

yttrande, förbehållet att vissa villkor uppställs för miljötillståndet (yttrande, Mark- och 

miljödomstolen 2013, s. 1). 

Slutligen framför även Blekinge Offshore AB att ett negativt beslut kommer ha en mycket 

negativ påverkan på vindkraftsbranschen, och frågar sig vilka andra privata aktörer som 

efter ett negativt beslut skulle våga göra dylika satsningar i tid och i pengar i framtiden 

(intervju Blekinge Offshore AB, s. 13).  

Försvarsmakten 
Redovisningen av Försvarsmakten under den första analyskategorin Aktörer är uppdelad 

i tre delar: först vad övergången till en insatsorganisation betyder för dagens verksamhet 

inom Försvarsmakten, därefter en generell del gällande deras hävdanden av riksintressen 

och slutligen en specifik del om deras intressen i Hanöbukten. 

Hur insatsorganisationen har påverkat verksamheten 
Den största skillnaden mellan hur Försvarsmakten nyttjade sina riksintressanta skjut- 

och övningsfält förr jämfört med idag är att de tidigare hade värnpliktiga som i stora 

mängder kunde använda sig av skjut- och övningsfälten utan att förbruka dessa fälts mil-

jötillstånd. Miljötillstånden reglerar bland annat användandet av ammunition, och värn-

pliktiga soldater sköt enbart skarpt under en begränsad tid – stora delar av övningarna 

utfördes med lös ammunition. Skulle Sverige sedan plötsligt ha behövt mobilisera sin 

militär, skulle dessa värnpliktiga ha kallats in och fått en uppgraderad utbildning med 

bland annat mer skjutträning (intervju 1, Försvarsmakten HKV, s. 3). 

Insatsorganisationen innebär att förbanden inte ska behöva mobiliseras likt tidigare, utan 

de ska vara gripbara här och nu. Detta innebär att de inte kan låtsasöva med lös ammuni-
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tion och sedan förväntas skickas till en insats på den farligaste platsen i världen – en plats 

som i värsta fall kanske är Sverige. Dessa förband måste därför öva med de professionella 

redskap de förväntas använda i en sådan insats, vilket innebär att användandet av skarp 

ammunition jämfört med i värnpliktsorganisationen har ökat betydligt. Detta leder i sin 

tur till att miljötillstånden förbrukas snabbare, och tar miljötillståndet slut på ett fält får 

förbandet åka till ett annat där det fortfarande finns utrymme inom tillståndet att skjuta 

den typ av ammunition man behöver skjuta. De delar av Försvarsmakten som har mins-

kats i och med den organisatoriska förändringen, där har förband, garnisoner och verk-

samheter avvecklats. Av ovanstående anledningar ser de dock ett ökat behov av kvarva-

rande skjut- och övningsfält, vilka de menar är en ändlig resurs (intervju 1, Försvarsmak-

ten HKV, s. 2-3). Med nuvarande lagstiftning, och hur miljötillstånd prövas, menar För-

svarsmakten att de aldrig skulle få miljötillstånd för ett nytt skjut- eller övningsfält, samt 

att den allmänna opinionen i fredstid skulle utgöra en enorm uppförsbacke och att ett 

beslut om ett nytt skjutfält skulle vara politiskt självmord för beslutande politiker. Verk-

samhetsutövaren ska vid en miljöprövning uppge ett referensår på max 5 år bakåt i tiden, 

och för fem år sedan höll Försvarsmakten på att omformas till den nya organisationen 

och hade en strategisk timeout från regeringen medan omformningen fastlades – refe-

rensåret blir då inte representativt för den verksamhet Försvarsmakten behöver bedriva 

fram till 2020. Vid omprövningar av miljötillstånden har de dock med sig att de specifika 

platserna för skjutfälten är anvisade och beslutade av riksdagen (intervju 1, Försvarsmak-

ten HKV, s. 11-13). Beslutas det att ett skjutfält ska läggas ner till förmån för ett annat 

intresse, till exempel Sveriges största vindkraftspark, menar Försvarsmakten att det är 

okej men att ansvaret för att Försvarsmakten kan fortsätta bedriva den verksamhet som 

riksdagen har beslutat ligger hos just riksdagen. De måste vid ett sådant beslut också visa 

var den nu nedlagda verksamheten ska bedrivas istället (intervju 1, Försvarsmakten HKV, 

s. 14).  

Övergången till ett yrkes- och insatsförsvar har också inneburit att Försvarsmakten nu 

konkurrerar om arbetskraft precis som vilken annan myndighet, kommun eller företag 

ute på marknaden, vilket kräver en för Försvarsmakten helt ny form av dialog med sam-

hället såväl lokalt som nationellt (intervju, marinbasen, s. 2). Sedan värnpliktsförsvaret 

avskaffades saknar Försvarsmakten dock denna naturliga kontakt ut till samhället (inter-

vju 1, Försvarsmakten HKV, s. 14).  

Försvarsmaktens hävdande av riksintressen 
Generellt när det gäller riksintressena för totalförsvaret är det enligt hushållningsförord-

ningen Försvarsmakten samt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som 

kan peka ut dessa (SFS 1998:896, 2 § 12). Dock menar MSB att de varken pekar ut eller 

förvaltar några riksintressen, och att det är av historiska skäl de fortfarande står med i 

förordningen. Förr byggde myndighetens dåvarande motsvarighet – Krisberedskaps-

myndigheten – bland annat skyddsrum och ledningsplatser, och att de fortfarande är med 

i förordningen härstammar alltså från denna tid (MSB, 4 apr. 2014, e-post). Så Försvars-

makten är den huvudsakliga riksintressemyndigheten när det kommer till riksintresse 

för totalförsvaret. 

En stor del av Försvarsmaktens riksintressen är skjut- eller övningsfält samt flygplatser. 

Runt dessa återfinns vanligtvis ett influensområde av varierande storlek. I strikt mening 

är det enbart själva fastigheten, det vill säga skjut- eller övningsfältet eller flygplatsen, 

som är av riksintresse. Influensområdet utgör ett område utanför detta skjut- eller öv-

ningsfält eller flygplats – den influens som avses är oftast buller. I flygplatsernas fall är 

det även behovet av hinderfrihet av flygsäkerhetsskäl. Influensområdet är inte ett riksin-

tressant område i strikt mening, men vad som sker inom influensområdet påverkar verk-
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samheten inom själva riksintresset (intervju 2, Försvarsmakten HKV, s. 5). Naturligtvis 

påverkar också riksintresset omgivningen inom detta influensområde: buller är ofta det 

Försvarsmaktens miljötillstånd grundas på idag och det baseras på Naturvårdsverkets 

bullerriktlinjer för exempelvis bostäder (intervju 1, Försvarsmakten HKV, s. 16; intervju 2, 

Försvarsmakten HKV, s. 5). 

Ett exempel på riksintressen för totalförsvaret som inte är skjut- eller övningsfält, det är 

olika tekniska system som till exempel Försvarets telenät eller olika sorters radar. Detta 

är anläggningar byggda för att tåla katastrofer, och är kopplade till exempelvis länsstyrel-

sernas krisberedskapsrum, till kärnkraftsverk, till polisen eller till SOS Alarm. Varje an-

läggning i sig är av riksintresse, men varje enskild anläggning i sig är värdelös om den 

inte har kontakt med en annan och systemet. Därför menar Försvarsmakten att även 

funktionen är av riksintresse (intervju 1, Försvarsmakten HKV, s. 6-7, 9).  

Vad gäller företrädet för riksintressena för totalförsvaret betonar Försvarsmakten att 

företrädet inte är anledningen till att de pekar ut ett riksintresse, utan det är för att det är 

av riksintresse (intervju 1, Försvarsmakten HKV, s. 6). Företrädet används när det rör ett 

riksintresse som är helt oundgängligt för verksamheten, på just den platsen av strategis-

ka och taktiska skäl – en resurs de inte kan klara sig utan (intervju 1, Försvarsmakten 

HKV, s. 5). Ofta innebär detta pedagogiska problem för Försvarsmakten: det kan vara att 

försöka förklara att det är just Försvarsmaktens verksamhet inom ett område som gjorde 

att det blev ett Natura 2000-område, eller så är riksintresset helt enkelt hemligt och För-

svarsmakten kan bara i allmänna ordalag prata om det (intervju 1, Försvarsmakten HKV, 

s. 10-11).  

Försvarsmaktens riksintressen och verksamhet i Hanöbukten 
Nu följer en mer specifik redogörelse för Försvarsmaktens intressen i Hanöbukten. Jag 

har här valt att presentera Försvarsmakten som en helhet, det vill säga att intervjuerna 

med Högkvarteret och med marinbasen i Karlskrona här presenteras gemensamt. Som 

nämndes under "Avgränsning och urval" tidigare valdes marinbasen ut för intervju för att 

andra intervjupersoner menade att de kunde vara av avvikande åsikt jämfört med Hög-

kvarteret. Jag kunde inte under intervjun identifiera någon sådan avvikande åsikt, utan 

det som den intervjun gav var snarare en än mer detaljerad bild av läget i Hanöbukten 

(anledningen till detta pekar möjligen riksdagsledamoten på, se i slutet på analyskatego-

rin Relationer). Därför passar det bra att presentera dessa tillsammans. 

I Hanöbukten är det ett flertal försvarsintressen, tillika riksintressen, som överlappas av 

den föreslagna vindkraftsparkens lokalisering. Allra främst är det det riksintressanta 

sjöövningsområdet som överlappas. De förband som övar här utgår från marinbasen i 

Karlskrona, och Försvarsmakten menar att detta är ett av deras viktigaste övningsområ-

den samt att det från riksdagshåll är beslutat att koncentrera marinen till Karlskrona just 

på grund av tillgången till detta ändamålsenliga övningsområde (intervju 2, Försvarsmak-

ten HKV, s. 1; yttrande, Försvarsmakten HKV 2011, s. 3). Även närheten till Kallinge flyg-

plats i Ronneby spelade in i detta beslut då det sker samövning med flyg och fartyg i om-

rådet (yttrande, Försvarsmakten HKV 2013a, s. 4; intervju 2, Försvarsmakten HKV, s. 3). 

Motsvarande områden, och de enda alternativen de har till övningsområdet i Blekinge, är 

ett i Stockholms skärgård och ett i Lysekil. Försvarsmakten menar att jämfört med öv-

ningsområdet i Hanöbukten – dit det tar en timme att åka – ligger dessa övningsområden 

för långt borta för att vara rationella i bemärkelsen miljöpåverkan, tid och pengar. Örlogs-

fartyg är inte designade för att vara driftsekonomiska och dra så lite drivmedel som möj-

ligt. Tvärtom är de designade för maximal effekt, både vad gäller vapenverkan och fart, 

vilket gör att de drar rätt mycket bränsle. Detta, argumenterar de, är en del av vad som 

utgör behovet av en marinbas nära övningsområdena. Av samma anledning är varvet 
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förlagt på marinbasen: det är inte rationellt att behöva köra upp fartygen till exempelvis 

Stockholm när det är dags för service (intervju marinbasen, s. 4-6). Utöver övningar är 

området av strategisk betydelse vid händelse av kris eller krig – en stor del av Sveriges 

befolkning bor i södra Sverige och därför har Försvarsmakten en hög bevakning i områ-

det. Vid höjd beredskap har Försvarsmakten ett behov av handlingsfrihet i området (ytt-

rande, Försvarsmakten HKV 2011, s. 1, 4; intervju 2 Försvarsmakten HKV, s. 1). Sjööv-

ningsområdet gränsar också till ett internationellt sjöövningsområde i södra Östersjön, 

vilket gör att det svenska området också används vid internationella övningar (yttrande, 

Försvarsmakten HKV 2011, s. 2).  

Fartygen från marinbasen i Karlskrona skjuter med artilleri och robotar i området, och 

kräver då mycket stora säkerhetsavstånd i skjutriktningen. Detta menar de att de dessut-

om kan behöva åt alla håll – kommer det till exempel något fartyg på någon av de sjöfarts-

leder som går igenom området måste de militära fartygen kunna vrida övningen åt ett 

annat håll och där ha samma säkerhetsavstånd. Utöver civila fartyg och fritidsbåtar kan 

även väder och vind ha samma påverkan på övningsverksamheten (intervju 2, Försvars-

makten HKV, s. 3). Det påverkar också i vilken del av övningsområdet flest övningar be-

drivs, och området är uppdelat i tre delar: Hanö Nord, Väst och Ost. I Hanö Nord, som 

ligger närmast kusten, är det normalt sett mycket småbåtstrafik och kustfiske och där kan 

de således inte öva. Åtminstone inte öva skjutning. I Hanö Ost går en av de stora sjöfarts-

lederna som enligt marinbasen är ett av världens mest trafikerade områden och jämför-

bart med engelska kanalen eller Singapore-sundet, så där går det heller inte att skjuta. 

Kvar är då Hanö Väst, och på marinbasen menar de – även om de inför övningarna varnar 

för skjutning inom alla tre områdena för att ha alternativ om väder, vind eller trafik på-

verkar på något oförutsett sätt – att de i 99 fall av 100 av säkerhetsskäl ändå hamnar just 

i Hanö Väst. Det är i Hanö Väst som vindkraftsparken är föreslagen, av delvis samma an-

ledningar som att marinens övningsverksamhet ofta bedrivs där – man vill störa trafiken 

så lite som möjligt (intervju marinbasen, s. 4).  

Området används även av u-båtsförband, som dels övar tillsammans med ytfartygen och 

dels på egen hand övar att lyssna på fartygsljud från sjöfartslederna (intervju 2, För-

svarsmakten HKV, s. 2-3). Försvarsmakten menar att Hanöbukten rent ljudmässigt idag 

är en ostörd miljö, det vill säga att de fartygsljud som u-båtarna övervakar störs inte av 

andra ljud. Vidare menar de att bevakningen av dessa farleder, eftersom de är så högt 

trafikerade, är av stor vikt för att skydda svensk import och export. Den ostörda miljön är 

även viktig om en insats skulle krävas, till exempel om en kränkning av svenskt vatten 

skulle ske (yttrande, Försvarsmakten HKV 2013a, s. 5). 

Det föreslagna området för vindkraftsparken ligger som tidigare nämnts även delvis inom 

stoppområdet för höga objekt runt omkring Kallinge flygplats i Ronneby, en flygplats som 

alltså också är av riksintresse för totalförsvaret. Detta stoppområde är till för att det, 

särskilt vid start och landning, av flygsäkerhetsskäl måste vara hinderfritt. Detta är ännu 

viktigare om ett flygplan i en nödsituation på grund av fel på flygplanet, på dess instru-

ment eller på dess navigerings- eller radiosystem måste nödlanda (yttrande, Försvars-

makten HKV 2011, s. 3). Det kan också vara på grund av dåligt väder, och vid höjd bered-

skap måste dessa piloter kunna flyga dygnet runt och i vilket väder som helst, i vilken 

riktning som helst (intervju 2, Försvarsmakten HKV, s. 2). En nödlandning i dessa förhål-

landen går då till så att flygplanet sjunker ner till en låg höjd över vattenytan, som lägst 

100 meter, etablerar visuell kontakt med marken och navigerar sig visuellt till landnings-

banan (yttrande, Försvarsmakten HKV 2011, s. 3). Vid övning såväl som i skarpt läge kan 

flygplanen flyga i hastigheter upp emot 900 km/h så lågt som 20 meter över vattenytan 

eller 30 meter över marken (yttrande, Försvarsmakten HKV 2013a, s. 3).  
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Utöver flygets och marinens egna övningar, sker alltså även samövning dessa emellan i 

området. En övning mellan flyg och fartyg går till så att ett flygplan bogserar ett mål med 

en 3 kilometer lång vajer, vilket fartygen skjuter på. Dessa målbogserande flygplan har på 

grund av den långa vajern en omfattande svängradie som kan bli på 10 kilometer. Denna 

övningsverksamhet kräver att området hålls fritt från civil sjöfart och civilt flyg, och det 

är enbart inom det beslutade övningsområdet som sådana avlysningar får göras (intervju 

marinbasen, s. 4). 

Försvarsmakten har fått i uppdrag från riksdagen att dessutom utveckla helikopterkapa-

citeten till sjöss (intervju 2, Försvarsmakten HKV, s. 3). Detta stärker behovet av att ha 

övningar nära Kallinge flygplats på grund av helikoptrarnas låga hastighet (yttrande, 

Försvarsmakten HKV 2011, s. 4). Helikoptrarna kan, likt flygplanen, också behöva ta sig 

tillbaka till flygplatsen vid haveri och då får inte avståndet vara för långt (yttrande, För-

svarsmakten HKV 2013a, s. 4). 

Försvarsmakten har internationella krav på sig att identifiera och rapportera all fartygs-

trafik i området, vilket görs med tekniska system som radar och radio (yttrande, För-

svarsmakten HKV 2011, s. 4). Den militära luft- och sjöövervakningsradarn, som också är 

av riksintresse för totalförsvaret, har höga krav på säkerhet – exempelvis är fördjupad 

information om dessa system sekretessbelagd, och kan enbart lämnas ut till säkerhets-

klassad personal (intervju 2, Försvarsmakten HKV, s. 3; yttrande, Försvarsmakten HKV 

2013a, s. 5-6). Dessa radaranläggningar är byggda för att tåla allt från inbrottsförsök till 

kärnvapen, och är därför enligt Försvarsmakten ingenting man flyttar på – de kan ligga i 

berg eller i marken, och de delar som kan ses ovanför marken är ofta bara toppen på is-

berget (intervju 2, Försvarsmakten HKV, s. 3; intervju 1, Försvarsmakten HKV, s. 8). 

Alla ovan beskrivna verksamheter samverkar som sagt också i gemensamma övningar, 

vilket har varit en stor del i beslutet att lokalisera verksamheterna till Blekinge och till 

det här övningsområdet. Dessa samövningar ger enligt Försvarsmakten synergieffekter i 

försvarsförmåga och i eldkraft och också synergieffekter rent ekonomiskt i den fredstida 

verksamheten (intervju 2, Försvarsmakten HKV, s. 4). 

Avslutningsvis ligger det föreslagna vindkraftsområdet längst ut i riskområdet från Rav-

lunda skjutfält; ett av två skjutfält i Sverige där man skjuter med den pilammunition som 

pansarfordonen Leopard 122 är bestyckade med (intervju 2, Försvarsmakten HKV, s. 1). 

Energimyndigheten 
Från Energimyndighetens sida ser man precis som Blekinge Offshore AB vikten av att 

minska elunderskottet i elzon 4 (intervju Energimyndigheten, s. 1). Detta är viktigt såväl 

för att trygga en elförsörjning av södra Sverige som för elpriset i samma landsdel (yttran-

de, Energimyndigheten 2012, s. 1).  

När det kommer till att peka ut riksintressen för energiproduktion, eller i det här fallet 

mer specifikt för vindbruk, påpekar Energimyndigheten att det av förklarliga skäl är 

vindresursen som är det viktiga. De har dock även vissa andra kriterier: det ska vara 800 

meter till närmsta bebyggelse, och på land ska områdena vara minst 5 km2 och till havs 

15 km2. Energimyndigheten ser långsiktigt på sina riksintressen, och om något annat 

riksintresse är i vägen kan en framtida förändrad markanvändning öppna upp för till 

exempel vindkraft. De utesluter dock naturreservat, Natura 2000, nationalparker samt 

riksintresse för obruten kust och obrutet fjäll ur sina utpekanden. Dock inte områden av 

riksintresse för totalförsvaret. Energimyndigheten menar att även om de lägger ett riks-

intresse för vindbruk på en plats som behövs för totalförsvaret, har ju det sistnämnda 

företräde (intervju, Energimyndigheten, s. 1-2). 
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Sölvesborgs kommun/Region Blekinge 
Den föreslagna lokaliseringen av vindkraftsparken ligger huvudsakligen i Sölvesborgs 

kommun. Kommunen menar att vindkraft som planeringsfråga enbart på senare tid har 

blivit en het fråga i Sverige, och också då i Sölvesborg. Det var plötsligt väldigt många som 

ville etablera vindkraft, om än främst på land, och Sölvesborgs kommun upplevde att de 

inte var förberedda på detta rent planeringsmässigt. Så parallellt med arbetet med en ny 

översiktsplan utarbetades även en vindbruksplan för såväl land som vatten, och den se-

nare inkluderas i den förra och antogs 2010. I denna visade kommunen nu var vindkraft 

från kommunens synvinkel skulle samordnas, och en sådan plats var Blekinge Offshore 

AB:s föreslagna område i Hanöbukten (intervju, Sölvesborgs kommun, s. 2-3). En vind-

kraftspark av denna omfattning är intressant ur näringslivs- och tillväxtssynpunkt, både 

ur ett kommunalt och ur ett regionalt perspektiv. De menar också att det finns en skillnad 

från kommunens sida vad gäller riksintresseutpekanden på land eller i havet: den första 

varianten ser de direkt som begränsningar medan den andra varianten inte är något de 

tänker så mycket på eftersom de inte kan bebygga eller överhuvudtaget göra så mycket 

med havet (intervju, Sölvesborgs kommun, s. 3, 5). Avslutningsvis för Sölvesborgs kom-

mun, nämner intervjupersonen på samma sätt som företaget gjorde att vindkraft gene-

rellt är av riksintresse (intervju, Sölvesborgs kommun, s. 4).  

Länsstyrelsen i Blekinge 
Länsstyrelsens roll i fallet är begränsad – deras roll som samordnare av riksintressena 

kan sägas vara tydligare i det vardagliga arbetet än i ett så omfattande ärende som detta. I 

dessa ärenden yttrar ju sig riksintressemyndigheterna själva om sina riksintressen. Dess-

utom, när det rör prövningar enligt 9 kap. MB – miljöfarlig verksamhet – och 11 kap. MB – 

vattenverksamhet – hoppar prövningen över länsstyrelsens miljöprövningsdelegation 

och går direkt upp till Mark- och miljödomstolen. Men länsstyrelsen har ändå yttrat sig, 

men enbart kring de riksintressen där de upplever att de har tillräcklig kunskap – i Hanö-

bukten är det till exempel riksintresse för naturvård, yrkesfiske och friluftsliv samt också 

om fornlämningar på havsbotten (intervju, Länsstyrelsen i Blekinge, s. 1-2). 

Ledamot i försvarsutskottet, Riksdagen 
Riksdagen är inte direkt inblandad i det specifika projektet, men som påvisats ovan har ju 

både vindkraft och totalförsvaret mål och krav från riksdagen. Detta är också anledningen 

till att en riksdagsledamot har intervjuats – resultatet från denna intervju är dock mer 

intressant under kommande analyskategorier. 

8.2.2. Relationer 
De analysfrågor som låg till grund för kategoriseringen av empirin under kategorin Rela-

tioner var hur de olika aktörerna svarar på andra aktörers intressen och argument och 

när i processen de olika argumenten har framförts. Nedan redogörs för resultatet av den-

na analyskategori. Denna redogörelse är uppdelad i några olika delar, i huvudsak för att 

det är relationen mellan Blekinge Offshore AB och Försvarsmakten som är själva fallet 

och har en annan detaljnivå än övriga aktörers olika relationer.  

Mark- och miljödomstolens yttrande 
Under förutsättning att vissa villkor formuleras för vindkraftsparken, ansåg Mark- och 

miljödomstolen att vindkraftsparken var tillåtlig enligt miljöbalken. Dock menar de att 

Blekinge Offshore AB inte uttömmande har kunnat visa vilken påverkan den ansökta 

verksamheten skulle ha på Försvarsmaktens intressen och att de således inte har haft 

förutsättningarna att följa miljöbalkens bevisbörderegel. Av denna anledning ansåg Mark- 

och miljödomstolen att de inte heller hade full insyn i denna påverkan. Domstolen gjorde 

ändå bedömningen att om skyddsåtgärder vidtas, om vissa inskränkningar i driften av 
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vindkraftsparken görs samt om eventuella kompenserande åtgärder utförs, skadas inte 

flertalet av Försvarsmaktens verksamheter påtagligt. Enligt domstolen har nämligen inte 

heller Försvarsmakten övertygande visat att vindkraftsparken påtagligt försvårar deras 

möjligheter att bedriva sina verksamheter (yttrande, Mark- och miljödomstolen 2013, s. 

1-2).  

Förutom vad gäller den ouppfyllda bevisbörderegeln, menar Mark- och miljödomstolen 

att vindkraftsparken kan anses vara tillåtlig enligt 2 och 3 kapitlen i miljöbalken (yttran-

de, Mark- och miljödomstolen 2013, s. 58). Mark- och miljödomstolen bedömer dock att 

denna prövning rör ett allmänt intresse av synnerlig vikt (försvaret utgör alltid ett sådant 

intresse, se ”4. Bakgrund: Riksintressenas framväxt”) och överlämnar tillåtlighetspröv-

ningen till regeringen i enlighet med 21 kap. 7 § MB (yttrande, Mark- och miljödomstolen 

2013, s. 1, 47). 

Diverse relationer mellan aktörer  
Som nämnts tidigare började Blekinge Offshore AB (även här kallat företaget) reda ut 

lokaliseringen till Hanöbukten redan 2008, och deras tillståndsansökan lämnades in till 

Mark- och miljödomstolen 2010.  Samma år kom även Sölvesborgs nya översiktsplan, och 

samma år började även Energimyndigheten att uppdatera sina riksintressen. Dessa ske-

enden är i hög grad sammankopplade. Företaget var redan i uppstarten av projektet på 

besök hos kommunstyrelsen i Sölvesborgs kommun, dels för att få en reaktion på projek-

tet och dels för att få reda på vilka kontakter som behövde tas för att komma vidare. Någ-

ra år senare kom projektet mer skarpt till Sölvesborgs kommun, och som nämndes tidiga-

re var det i första hand ur näringslivssynpunkt relevant för kommunen. Det första kom-

munen bad företaget att göra var således att föra en dialog med yrkesfiskarna i Hanöbuk-

ten. När dessa efter denna dialog ställde sig positiva blev mycket enklare för kommunen – 

nu ställde inte kommunen sig i vägen för en av deras viktiga yrkesgrupper. Kommunen 

framhöll även vikten av att företaget pratade med berörda boende, något som företaget 

ändå hade planerat. Allt som allt upplever kommunen att företaget har varit väldigt bra 

på att informera (intervju, Sölvesborgs kommun, s. 1). Mer om företagets informerande 

återkommer under analyskategorin Beslutsprocessen. 

Som nämndes tidigare inkluderade Sölvesborgs kommun Blekinge Offshore AB:s lokalise-

ring i sin översiktsplan tillika vindbruksplan 2010. Kommunen menar att de inte vet om 

vattenområden överhuvudtaget hade inkluderats i denna om inte Blekinge Offshore AB 

samtidigt hade utrett lokaliseringen till Hanöbukten (intervju, Sölvesborgs kommun, s. 2-

3). Sammantaget är kommunen positiv till vindkraftsparken i Hanöbukten, men menar att 

de inte har hela bilden. De har inte kompetens nog att förstå varken försvarsintressena 

eller vindkraftsintressena tillräckligt för att kunna göra en avvägning eller värdering 

mellan dem (intervju, Sölvesborgs kommun, s. 4).  

Samma år som Sölvesborgs översiktsplan och vindbruksplan antogs – 2010 – påbörjade 

som sagt Energimyndigheten också sitt arbete med att uppdatera sina riksintressean-

språk. Detta är sammankopplat med ovanstående på så sätt att hade inte Sölvesborgs 

kommun och länsstyrelsen – och till viss del även företaget – pekat på vindkraftsparken i 

Hanöbukten, hade Energimyndigheten förmodligen aldrig inkluderat detta område som 

riksintressant i uppdaterandet av sina riksintresseanspråk (intervju, Energimyndigheten, 

s. 2). Bland annat Försvarsmakten har varit remissinstans under arbetet med denna upp-

datering av Energimyndighetens riksintresseanspråk. 

Vad gäller Länsstyrelsen i Blekinge har de, som nämndes ovan, en ganska liten roll i pro-

cesser av det här slaget. De har dock yttrat sig i några frågor där de har kunskap, och 

försvarsintressena är inte en av dessa. De menar att de inte har någon insikt i dessa in-
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tressen och att de inte har några detaljer om det och därför inte kan använda det som 

argument. Vad de istället främst har uttalat sig om är ett antal av de övriga riksintressena 

i området samt fornlämningar på havsbotten och diverse miljöpåverkan som till exempel 

påverkan på fåglar eller Natura 2000-områden (intervju, Länsstyrelsen i Blekinge, s. 1-2). 

Relationen mellan Blekinge Offshore AB och övriga riksintressen 
Andra riksintressen som överlappar vindkraftsparkens lokalisering är som sagt riksin-

tresse för yrkesfiske samt för kommunikation, det sistnämnda i form av farleder. Vad 

gäller yrkesfisket pratade, som nämnts tidigare, företaget med regionala yrkesfiskare, 

som menade att området sällan användes för fiske (yttrande, Mark- och miljödomstolen 

2013, s. 37). Dåvarande Fiskeriverket, tillika riksintressemyndighet, var inte positiv till 

projektet, men öppnade för dialog och tillät utredningar och förde fram villkor och 

skyddsåtgärder som de ansåg skulle föreskrivas om parken ändå gavs godkänt (yttrande, 

Mark- och miljödomstolen 2013, s. 33). Dåvarande Sjöfartsverket, riksintressemyndighet 

för farlederna, förde också en dialog med företaget. Genom, som företaget benämner det, 

verklighetsanknuten information om att farlederna är grovt tilltagna och att trafikstråken 

inte påverkas särskilt mycket av en omväg runt parken, har Sjöfartsverket ställt sig posi-

tiva och menar att vindkraftsparken inte påtagligt skadar deras riksintressen. Detta beror 

också på att Sjöfartsverket, genom samma dialogvilja, har varit med och påverkat parkens 

utformning (intervju, Blekinge Offshore AB, s. 1; yttrande, Mark- och miljödomstolen 

2013, s. 41).   

Relationen mellan Blekinge Offshore AB och Försvarsmakten 
I företagets tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning, också dessa presenterade 

2010, beskrivs de avvikande åsikterna mellan företaget och Försvarsmakten för första 

gången öppet. Sedan dess har Försvarsmakten i alla yttranden motsatt sig vindkraftspar-

ken.  

Relationen till Försvarsmakten från företagets sida är mer kortfattad och mer koncentre-

rad rent tidsmässigt än den omvända – som jag påvisar nedan finns det en omfattande, 

sakmässig utveckling i Försvarsmaktens argument som skiljer sig från företagets. Företa-

gets argument är i huvudsak knutna till tidpunkterna för tillståndsansökan, miljökonse-

kvensbeskrivningen samt till inkomna yttranden till Mark- och miljödomstolen. Under 

samma period har företaget även besökt såväl Högkvarteret i Stockholm som F17 Kallin-

ge i Ronneby (flygplatsen) och marinbasen i Karlskrona. Företaget menar att F17 Kallinge 

är betydligt mer lokalt styrt än marinbasen, och enligt företaget svarade F17 Kallinge att 

de inte ens var i området och att det bara var att bygga. F17 Kallinge ville tyvärr inte stäl-

la upp på en intervju. Marinbasen var enligt företaget mer restriktiv i sina uttalanden, och 

menade att även om det i övningarna alltid är möjligt att ta hänsyn till fasta hinder i öv-

ningsplaneringen var de oroliga för att de skulle tvingas säga ja till fler i framtiden om de 

sa ja till Blekinge Offshore AB:s vindkraftspark. Företaget menar istället att det är tvärt-

om: finns redan en stor vindkraftspark i området byggs det inte en till. När Blekinge Off-

shore AB sedan ville fortsätta denna dialog med de lokala förbandsorterna, hade de enligt 

företaget blivit förhindrade från Högkvarteret att fortsätta denna dialog. Samma sak 

skedde på Högkvarteret; enligt företaget sa de nej till en dialog och företaget menar att 

Försvarsmakten varken har viljan eller förmågan till dialog – de betonar dock en skillnad 

i inställningen mellan central och lokal nivå inom myndigheten (intervju, Blekinge Offsho-

re AB, s. 2, 5-6).  

Företaget bedömer alltså att verksamheterna är förenliga och kan samexistera (yttrande, 

Mark- och miljödomstolen 2013, s. 25). De menar att en vindkraftspark av denna omfatt-

ning – och just i elzon 4 – utöver att vara förenlig med Försvarsmaktens verksamheter 

också borde vara av vikt för totalförsvaret, eftersom mer elproduktion i södra Sverige 
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minskar sårbarheten i landets elförsörjning samt bidrar till uthållighet vid kris eller krig 

då vindkraft inte är beroende av bränsleimport (yttrande, Mark- och miljödomstolen 

2013, s. 31; intervju, Blekinge Offshore AB, s. 8). Företaget anser också att Försvarsmak-

ten borde se det som ett nytt övningsmoment: vindkraftsparker växer fram längs kuster-

na såväl i Sverige som utomlands och Försvarsmakten behöver kunna hantera dessa (in-

tervju, Blekinge Offshore AB, s. 5). Försvarsmakten menar dock att eftersom det är uteslu-

tet med skjutövningar i dessa parker, kan de lätt åka någon annanstans för att få sådan 

övning, till exempel till Kalmar sund (intervju, marinbasen, s. 6).  

Nedan beskrivs nu den påverkan som Försvarsmakten i sin tur menar att vindkraftspar-

ken skulle ha på Försvarsmaktens verksamheter i området samt – där det finns - svaren 

från Blekinge Offshore AB. Notera att vissa av Blekinge Offshore AB:s dokument och ar-

gument är framtagna av konsulter, och att jag även om så är fallet i texten skriver att ar-

gumenten är Blekinge Offshore AB:s. Detta gör jag för att dessa konsulter har agerat på 

uppdrag från Blekinge Offshore AB.  

Som nämnts under analyskategorin Aktörer ovan bedriver Försvarsmakten många olika 

sorters verksamhet i Hanöbukten, separat såväl som gemensamt. Det är övningar med 

fartyg, u-båtar, flygplan, helikoptrar och det är skjutfält samt luft- och sjöövervakning 

med radar. En vindkraftspark i det föreslagna läget menar Försvarsmakten skadar alla 

dessa verksamheter, också detta separat såväl som gemensamt. Gemensamt på så sätt att 

de här olika verksamheterna även övar tillsammans i Hanöbukten, vilket Försvarsmakten 

menar ger synergieffekter. Presentationen nedan av denna påverkan görs således också 

separat såväl som gemensamt för de olika verksamheterna. Uppmärksamhet kommer att 

tillägnas den ovannämnda sakmässiga utvecklingen i Försvarsmaktens argument som har 

skett under processens gång. 

Påverkan på övningar med ytfartyg 
Fram till och med Mark- och miljödomstolens yttrande år 2013 enbart konstaterar För-

svarsmakten att området används av ytfartygsförband, vilka bedriver skjutövningar med 

”artilleri genom flackbana och luftvärn samt torpedskjutning” (yttrande, Försvarsmakten 

HKV 2011, s. 2). De konstaterar även att övningsområdet, med dess närhet till Karlskrona 

och Ronneby flygplats, är ett av huvudskälen till att marinen koncentrerades till Karls-

krona. Vindkraftsanläggningen förväntas skada denna sjöövningsverksamhet (yttrande, 

Försvarsmakten HKV 2011, s. 3; MKB-bilaga 3, Sweco Environment AB 2010c, s. 25-26). 

Främst är det artilleriskjutningar som påverkas, samt samverkansövningar med andra 

förband. Tillgängliga områden för skarpskjutning till havs menar Försvarsmakten inte 

bör krympas ytterligare (yttrande, Mark- och miljödomstolen 2013, s. 30, 33). Som svar 

på detta menar företaget att det är svårt att bemöta Försvarsmakten eftersom de inte har 

tillgång till all information. Företaget pekar också på att vindkraftsparken enbart upptar 

4-5 % av detta övningsområde (yttrande, Mark- och miljödomstolen 2013, s. 32-33). Det-

ta kan ytmässigt stämma enligt Försvarsmakten, dock menar de att ”påverkansområdet 

är betydligt större vid t.ex. luftvärnsövningar från fartyg då begränsningarna berör ett 

större område med anledning av störning av spaningsradar mm.” (yttrande, Försvars-

makten HKV 2012, s. 2).  

Användningen av området för skarpskjutning med fartyg menar företaget dessutom är 

betydligt mindre än vad Försvarsmakten hävdar (yttrande, Mark- och miljödomstolen 

2013, s. 33). Försvarsmakten bekräftar detta, men menar att orsaken till det är att en 

ombeväpning av ytstridsfartyg, ”från patrull- och robotbåtar till korvetter av Visby-klass, 

[har] medfört att tillgängliga plattformar varit få. I och med att korvetter av Visby-klass 

införs ’på linjen’ från och med 2011 och framåt, kommer övningsfrekvensen att öka” (ytt-

rande, Försvarsmakten HKV 2012, s. 2). Försvarsmakten berättar vidare att dessa korvet-
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ters moderna sensorer kommer ställa högre krav på möjligheten att öva i större områden 

än vad äldre fartyg krävde (yttrande, Försvarsmakten HKV 2012, s. 2). Blekinge Offshore 

AB menar dock att dessa fartyg just därför kan öva på större, friare ytor i hela Östersjön 

(rapport, ÅF-Technology AB 2012b, s. 6).  

Övningsområdet är uppdelat i tre delar – Hanö Nord, Väst och Ost – och det är i Hanö Väst 

som vindkraftsparken föreslås uppföras. Som nämnts tidigare är det även till Hanö Väst 

som övningsverksamheten enligt marinbasen i 99 fall av 100 förläggs; även om de vid 

varje övningstillfälle avlyser alla tre områdena är det de dagsspecifika väder- och trafik-

förhållandena som avgör var övningen till sist sker (intervju, marinbasen, s. 4). Statistik 

över avlysningarna, framtagna av en sjösäkerhetskonsult, visar en delvis annorlunda bild 

– mest avlysningar görs i Hanö Nord och Hanö Ost (se figur 6). Men som marinbasen på-

pekar hamnar de inte i slutändan nödvändigtvis i det avlysta området.  

Dessutom, för att vid ogynnsamma förhållanden kunna rikta om skjutövningarna åt olika 

håll menar Försvarsmakten att övningarna behöver bedrivas i centrum av övningsområ-

det, så att de kan skjuta ut mot kanterna. Men byggs det en vindkraftspark där trycks 

övningarna ut i kanterna, och då måste de skjuta in mot mitten, och således mot vind-

kraftsparken, kring vilken det behövs stora säkerhetsavstånd (se figur 7) (intervju 2, För-

svarsmakten HKV, s. 7). 

Figur 7. Säkerhetszoner för flyg och artilleri runt vindkraftsparken (yttrande, För-
svarsmakten HKV 2013b, s. 9). 

 

Figur 6. Avlysningar i Hanö Väst, Nord och Ost mellan 2008-2012. Minst antal 
är gjorda i Hanö Väst (Blekinge Offshore AB, 5 maj 2014, e-post). 
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 Efter att Mark- och miljödomstolen lämnat sitt yttrande till regeringen, presenterade 

Försvarsmakten betydligt fördjupade argument kring påverkan på ytfartygens övnings-

verksamhet – argument inför regeringsprövningen. Försvarsmakten påpekar att proble-

men med parkens närhet till Försvarsmaktens övningsverksamhet inte enbart beror på 

de fysiska anspråken på delar av övningsområdet, utan även av att parken får ett influ-

ensområde runt sig. Vid artilleriskjutningar med fartyg behövs nämligen ett riskavstånd 

upprätthållas (yttrande Försvarsmakten HKV 2013a, s. 4).  

Företaget menar att det i förhållande till marinens minskade omfattning är märkligt att 

de säger sig behöva lika stora övningsområden (intervju, Blekinge Offshore AB, s. 11). 

Enligt Försvarsmakten består marinen idag av 14 ytfartyg och 4 u-båtar, inte de 40 ytfar-

tyg och 12 u-båtar som fanns för tjugo år sedan – de menar att även om denna minskning 

i sin tur minskar antalet övningsdagar, måste marinen kompensera för denna minskning 

med högsta kvalitet och effekt i varje övning. Dessutom påpekar de att operativ verksam-

het tar upp en stor del av tillgänglig tid, och att antalet utnyttjade dagar i ett delområde 

inte är ett användbart mått på hur stort behovet av området är (yttrande, Försvarsmak-

ten HKV 2013b, s. 3). Mot argumentet från företaget att det för vindkraftsparken före-

slagna området används mer sällan än de andra lyfter Försvarsmakten att det främst är 

när det skjuts med verkanseld eller samövas med flyg som säkerheten för andra främst 

måste säkras, och att det då inte går att ta hänsyn till saker som driftsekonomi och närhe-

ten till hemmabasen. Detta är i andra sammanhang nämligen fallet, till exempel när mari-

nen själva genomför andra övningsmoment än just skjutningar (yttrande, Försvarsmak-

ten HKV 2013b, s. 3).   

Ett annat fördjupat argument som förs fram efter Mark- och miljödomstolens yttrande – 

och som således också är riktat till regeringen – är att eftersom dagens örlogsfartyg, till 

exempel Visby-korvetten, har många olika roller behöver dessa öva i flera olika miljöer. 

Det är till exempel kustnära områden, områden med olika bottenbeskaffenhet och med 

djupvariationer eller områden med varierande trafikintensitet. Hanöbukten innehåller 

flera av dessa miljöer, och hela området behöver således betraktas som ett system av 

förutsättningar. Det är av denna anledning som ett enskilt fartyg kan boka stora områden 

(yttrande, Försvarsmakten HKV 2013b, s. 3). På grund av att det enda kvarvarande varvet 

för nybyggnation av örlogsfartyg dessutom ligger i Karlskrona, behövs området i Hanö-

bukten för provverksamhet av dessa nya fartyg och vid oförutsägbara fel eller händelser 

måste säkerheten för andra garanteras (yttrande, Försvarsmakten HKV 2013b, s. 5).  

50 % av Sveriges ytfartyg baserar i Karlskrona, och hela u-båtssystemet. All marin utbild-

ning bedrivs där, och merparten av marinens interna logistik har förflyttas dit – denna 

koncentration har inneburit omfattande investeringar (yttrande, Försvarsmakten HKV, 

2013b, s. 4). Från marinbasens sida menar man att om förutsättningarna för övning i 

Hanöbukten förstörs är det kanske inte längre ekonomiskt försvarbart att basera mari-

nen i Karlskrona (intervju, marinbasen, s. 5).  

Påverkan på u-båtsverksamheten 
U-båtsflottiljen är alltså i sin helhet baserad i Karlskrona, och är beroende av övningsom-

rådet i Hanöbukten. Fram till och med Mark- och miljödomstolens yttrande har För-

svarsmakten – i jämförelse med vad som enbart var konstateranden kring ytfartygen – 

för u-båtsverksamheten också beskrivit hur denna påverkas av den föreslagna vind-

kraftsparken. Denna skillnad jämfört med påverkan på ytfartygsverksamheten ovan be-

ror troligen på att båda aktörerna har tagit fram djupa utredningar kring detta, vilkas i 

hög grad tekniska detaljer om vilka olika frekvenser som hörs tydligast vid olika vind-, 

våg- och trafikförhållanden eller vilken teknik u-båtarna besitter, inte ryms inom denna 

uppsats avgränsning. Men detta faktum gör att jag för u-båtsverksamheten inte lägger 
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samma uppmärksamhet på någon utveckling av argumenten innan eller efter Mark- och 

miljödomstolens yttrande. Generellt kring påverkan på u-båtar går argumentationen från 

Försvarsmakten som så att snurrande rotorblad hos vindkraftsverk har en ljudutbred-

ning under vattnet som försvårar u-båtsövningar. Snurrar dessutom vindkraftsverken i 

olika hastighet, vilket Försvarsmakten anser troligt, blir påverkan ännu större (yttrande, 

Försvarsmakten HKV 2011, s. 2-3). Den övervakning av fartygstrafiken som u-båtarna 

arbetar med och som har nämnts tidigare hanteras enligt Försvarsmakten på så sätt att 

de genom att tidigare ha uppfattat buller kan de nu med hjälp av detta identifiera respek-

tive fartyg, eftersom alla dessa har en individuell ljudbild. Detsamma gäller vindkrafts-

verken, och även om ett skulle kunna hanteras så kan ett stort antal sådana inte avgrän-

sas bort (yttrande, Försvarsmakten HKV 2012, s. 2). Företaget svarar med att vid låga 

vindhastigheter, det vill säga under 3,5 m/s, står vindkraftsverken stilla och avger inga 

ljud – vid högre vindhastigheter är ljudet av vågor mer dominerande än vindkraftsver-

kens ljud. Generellt menar företaget också att fartygsljuden nästan alltid kommer domi-

nera över vindkraftsverkens ljud (rapport, ÅF-Technology AB 2012a, s. 16-17). För-

svarsmakten menar dock att det är själva tillförseln av ett nytt ljud i en tidigare ostörd 

miljö som är själva huvudproblemet, och att detta riskerar att försvåra insatser vid u-

båtsjakt och misstänkt kränkning, och också u-båtsvapnets utbildning och övning (ytt-

rande, Försvarsmakten HKV 2013a, s. 5).   

Påverkan på flygverksamheten 
Fram till och med Mark- och miljödomstolens yttrande, jämfört med efter detta, går det 

också att se skillnader i argumentationens djup och utförlighet vad gäller vindkraftspar-

kens påverkan på flygverksamheten. I samrådet till miljökonsekvensbeskrivningen 

beskrev Försvarsmakten att påverkan på flygverksamheten rörde inflygning till flygplat-

sen, flygsäkerhet – särskilt radarlåsning vid start och inflygning i kolonn – samt flygöv-

ningar (MKB-bilaga 3, Sweco Environment AB 2010c, s. 25). Som nämnts tidigare ligger 

den föreslagna vindkraftsparkens norra del inom stoppområdet för höga objekt runt 

Kallinge flygplats, en avgränsning som Försvarsmakten menar bland annat har gjorts för 

att eventuellt skadade flygplan eller flygplan med instrumentella eller andra fel säkert – 

och i alla väder – ska kunna sjunka ner till låg höjd och visuellt navigera sig tillbaka till 

flygplatsen. Vindkraftverk på 180 meter skulle i denna situation vara en allvarlig säker-

hetsrisk. Generellt omöjliggör de även lågflygning i området, vilket bedrivs ner till 20 

meters höjd. Flygövningar som innefattar radarhantering kan även omöjliggöras helt på 

grund av att hundratals snurrande rotorblad i övningsområdet skulle innebära ”ett ökat 

antal falskinlåsningar på en dopplerradar” (yttrande, Försvarsmakten HKV 2011, s. 3). Ett 

annat övningsmoment som omöjliggörs i området är övningar i flygmålsföljning med mål 

som bogseras av flygplan (yttrande, Mark- och miljödomstolen 2013, s. 30). Vad gäller 

helikopterverksamheten menar Försvarsmakten fram till och med Mark- och miljödom-

stolen att dessa på grund av sin låga hastighet behöver ha nära mellan övningsområdet 

och flygplatsen (yttrande, Försvarsmakten HKV 2011, s. 4).  

Efter Mark- och miljödomstolens yttrande presenterar Försvarsmakten djupare informa-

tion även vad gäller flygverksamheten i området. Omkring samt över vindkraftsparken 

kommer det behövas en säkerhetszon på grund av flygplanens behov av hinderfrihet. 

Denna är på 300 meter i höjdled och 8 kilometer i radie i sidled när piloten inte kan sepa-

rera sig från hinder genom visuell kontakt, till exempel om de befinner sig i molnen. Oav-

sett om piloten flyger visuellt eller med hjälp av instrument, menar Försvarsmakten att 

piloten vid flygning över hav ofta tittar ner i kabinen för att arbeta med radar och vapen-

system och då måste vara separerad från hinder. Detta begränsar berörd övningssektor i 

de lägre höjdintervallen med upp till 25 % (yttrande, Försvarsmakten HKV 2013b, s. 7). 
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Det som ovan beskrevs som falskinlåsningar på dopplerradar utvecklas också efter Mark- 

och miljödomstolens yttrande. Detta betyder att när flygplanen startar i vad de kallar för 

radarkolonn, låser bakomvarande flygplan fast sin radar på framförvarande flygplan. 

Finns det vindkraftsverk i utflygningsriktningen finns det risk att radarn låser på dessa 

istället, och då måste piloten manuellt separera sig från framförvarande flygplan, ”låsa 

upp tidigare inlåsning och påbörja ett nytt inlåsningsförfarande, även denna gång med 

risk för felinlåsning” (yttrande, Försvarsmakten HKV 2013b, s. 7).  Risken för att flygpla-

nen bryter sitt färdtillstånd menar Försvarsmakten också ökar om fel inträffar vid denna 

fas i flygningen (yttrande, Försvarsmakten HKV 2013b, s. 7). En annan fas i flygningen 

som påverkas av 180 meter höga vindkraftsverk är att taktiska krav på piloter gör att 

dessa såväl under övning som i skarpt läge måste kunna flyga så lågt som 20 meter över 

havet eller 30 meter över land i hastigheter upp till 900 km/h (yttrande, Försvarsmakten 

HKV 2013a, s. 3). Denna hastighet sätter även sjöövningsområdets storlek i sitt samman-

hang: ett JAS-plan kan korsa Hanöbukten på under 5 minuter (yttrande, Försvarsmakten 

HKV 2013b, s. 9).  

Vad gäller stoppområden för höga objekt runt flygplatsen i Ronneby har det den ut-

sträckning det har över vattnet just för att piloter vid fel på flygplanet ska kunna söka upp 

marksikt över havsområde för att kunna landa i dåligt väder (yttrande, Försvarsmakten 

HKV 2013a, s. 2-3). Enligt företaget utvidgades detta stoppområde i oktober 2010, utan 

att några tillgängliga uppgifter om vad i verksamheten på flygplatsen som har ändrats och 

på så sätt kräver ett utökat stoppområde (rapport, ÅF-Technology AB 2012b, s. 7). Vind-

kraftsparken inkräktade inte på det förra stoppområdet, se figur 8. 

Figur 8. Dagens stoppområde (rött fält) i förhållande till stoppområdet före 2010 (under röda fältet). Det 
förra stoppområdet inkräktade inte på vindkraftsparkens föreslagna läge (rapport, ÅF-Technology AB 
2012b, s. 10). 
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Påverkan på luft- och sjöövervakningsradar 
Innan såväl som i Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen framhåller För-

svarsmakten att de i en förstudie har visat att störningar på och informationsbortfall från 

radar och radio som vindkraftsverk i Hanöbukten förväntas innebära inte kan kompense-

ras genom utplacering av kompletterande radarutrustning i vindkraftsparken. Försvars-

makten framhåller också att den övervakning av fartygstrafiken som de enligt internatio-

nella avtal ska bedriva i Hanöbukten avsevärt försvåras med en vindkraftspark i området 

(yttrande, Försvarsmakten HKV 2011, s. 4; yttrande, Mark- och miljödomstolen 2013, s. 

30). Företaget menar att det utifrån detta yttrande är svårt att avgöra om Försvarsmak-

ten syftar på övervakning inom parken eller utanför – det första argumenterar de inte 

emot, men gör antagandet att det är fartygsrörelser utanför parken som är det primära. 

Inom vindkraftsparken kommer ofrånkomligen en försämring av radartäckningen ske, 

åtminstone för övervakning av sjömål. För luftmål bedömer företaget att dessa – även vid 

överflygning av vindkraftsparken – kan upptäckas (rapport, ÅF-Technology AB 2012a, s. 

9). 

Blekinge Offshore AB har ett intresse av att övervaka inom parken, men menar att radar 

troligen inte är det bästa och föreslår istället ett system av videokameror eller andra sen-

sorer. Informationen från dessa menar de att Försvarsmakten kan få ta del av (rapport, 

ÅF-Technology AB 2012a, s. 7-8). Vad gäller utanför parken menar företaget att Hanöbuk-

tens geometri som just en bukt möjliggör radarstationer från flera olika håll i förhållande 

till vindkraftsparken, vilket kan göra att en skugga för en radar kan minimeras genom att 

en radar från ett annat håll täcker detta område. Det anses också möjligt att sätta ut kom-

pletterande radar till havs, vid vindkraftsparken, och oavsett på land eller till havs erbju-

der sig företaget att finansiera dessa nya radaranläggningar. Företaget uppmärksammar 

dock att Försvarsmakten inte har specificerat vilka tekniska system det är som berörs, 

och även om företaget är medvetna om att systemen är hemliga anser de sig oförmögna 

att bemöta Försvarsmaktens argument i frågan. De menar att även Mark- och miljödom-

stolen var förhindrad på samma sätt. De föreslår att Försvarsmakten ska göra en konse-

kvensanalys till förslagsvis länsstyrelsen, som kan hantera hemlig information och göra 

en trovärdig och objektiv bedömning av dessa konsekvenser (rapport, ÅF-Technology AB 

2012a, s. 10-12, 22). 

Efter Mark- och miljödomstolens yttrande fasthåller Försvarsmakten att påverkan på 

befintliga anläggningar och tekniska system skulle bli kraftig av en vindkraftspark i före-

slaget läge. Efterfrågas det, menar de att de kan lämna ut fördjupad, sekretessbelagd in-

formation till säkerhetsklassad personal inom Regeringskansliet (yttrande, Försvarsmak-

ten HKV 2013a, s. 5-6). Företaget argumenterar för att de enbart har kunnat bemöta den 

information de har fått, och att eftersom de inte har fått tillsätta någon säkerhetsklassad 

personal – vilket de har efterfrågat – och getts möjlighet till att bemöta denna sekretess-

belagda information, så äventyrar det rättssäkerheten i systemet. Företaget menar dock 

att det i det sammanhanget är bra att det nu ligger hos regeringen (intervju, Blekinge 

Offshore AB, s. 9-10). 

På erbjudandet från Blekinge Offshore AB att finansiera nya radaranläggningar svarar 

Försvarsmakten att det dels skulle vara extremt dyrt på grund av att de här systemen till 

exempel ska tåla kärnvapen. Därför är det ur säkerhetssynpunkt heller inte aktuellt. 

Dessutom menar Försvarsmakten att det här enbart skulle vara aktuellt när vind-

kraftsparken redan har byggts, och Försvarsmakten har lidit all ovannämnd skada på sin 

verksamhet (intervju 2, Försvarsmakten HKV, s. 3-4). Försvarsmakten kan inte sanktione-

ra åtgärder som är negativa för de själva (yttrande, Försvarsmakten HKV 2013a, s. 6). 
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Påverkan på Ravlunda skjutfält 
Den föreslagna vindkraftsparken ligger inom influensområdet från Ravlunda skjutfält, 

från vilket pansarfordon skjuter ammunition långt ut i vattnet (intervju 2, Försvarsmak-

ten HKV, s. 1). Blekinge Offshore AB menar att det är otydligt huruvida detta influensom-

råde också är av riksintresse för totalförsvaret (tillståndsansökan, Fröberg & Lundholm 

Advokatbyrå AB 2010, s. 11). På detta svarar Försvarsmakten enbart att detta influens-

område finns redovisat i redovisningen av riksintressen och intressen för totalförsvarets 

militära del (yttrande, Försvarsmakten HKV 2011, s. 5). Vindkraftsparken ligger ytterst i 

detta influensområde, och Försvarsmakten menar att påverkan just på skjutfältet inte är 

särskilt stor (intervju 2, Försvarsmakten HKV, s. 1).   

Påverkan på en helhet 
I Mark- och miljödomstolens yttrande står att ”Försvarsmakten har hävdat att även om 

de olika aspekterna av påverkan på försvarets intressen kan begränsas var för sig, är 

ändå den sammanlagda påverkan på försvarets intressen sådan, att den inte kan accepte-

ras av [F]örsvarsmakten” (yttrande, Mark- och miljödomstolen 2013, s. 33). Mark- och 

miljödomstolen, såväl som Blekinge Offshore AB, menar dock att det går att lösa flertalet 

av problemen (yttrande, Mark- och miljödomstolen 2013, s. 2; intervju, Blekinge Offshore 

AB, s. 12). Men Försvarsmakten motsätter sig denna styckvis indelning av Försvarsmak-

tens verksamheter, och menar att vindkraftsparken måste ses mot den helhet som påver-

kas (yttrande, Försvarsmakten HKV 2013a, s. 2). Försvarsmakten menar att syftet med att 

bedriva alla dessa olika verksamheter på samma ställe är att uppnå synergieffekter eko-

nomiskt, synergieffekter i försvarsförmåga och synergieffekter i eldkraft. En vind-

kraftspark mitt i detta innebär skada på varje enskild del, men också på en ännu större, 

sammanhängande helhet (intervju 2, Försvarsmakten HKV, s. 4-5). Blekinge Offshore AB 

menar dock att bockar man av ett problem i taget är alla problem lösta när det sista är 

avbockat – förutom hos Försvarsmakten (intervju, Blekinge Offshore AB, s. 12).  

Ur en riksdagsledamots inom Försvarsutskottet synvinkel 
En riksdagsledamot i Försvarsutskottet, tillika tjänstledig från Försvarsmakten, har som 

sagt också blivit intervjuad. På frågan om vad ett nej till vindkraftsparken skulle betyda 

för riksdagsmålet med förnyelsebar energi menar han att ett nej kommer göra det mycket 

svårt att nå det målet. Detta menar han beror på att det är svårt att hitta en annan plats 

med de goda anslutningsmöjligheterna till elnätet som finns i Karlshamn, vilket är grund-

förutsättningarna för att ett dylikt projekt ska kunna bära sig ekonomiskt. Enligt honom 

kan anslutningen kosta lika mycket som att bygga själva parken, vilket gör att det här 

projektet och den här platsen är helt unikt eftersom elinfrastrukturen är klar. Detta, me-

nar han vidare, gör att Försvarsmaktens argument om att ett ja till detta kommer leda till 

att det växer upp massa andra vindkraftsparker (se "Relationen mellan Blekinge Offshore 

AB och Försvarsmakten" ovan) inte är verklighetsförankrat (intervju, Försvarsutskottet, 

s. 1, 4).  

Riksdagsledamoten påpekar också den avlysningsstatistik som presenterades under hu-

vudförhandlingarna (och som också har nämnts ovan) där det visades att flest avlysning-

ar har gjorts utanför Karlskrona och Ronneby och han vet utifrån sin bakgrund i För-

svarsmakten att de är väldigt lite i Hanö Väst, där vindkraftsparken är föreslagen. Dessut-

om uppmärksammar han att där redan finns ett hinder, i form av Hanö samt fastlandet 

bakom, och över detta går det inte att flyga och skjuta hur man vill. Han menar att För-

svarsmakten, hans egen myndighet, vänder och vrider på verkligheten (intervju, För-

svarsutskottet, s. 2-3).  

I beskrivningen av Försvarsmaktens intressen i Hanöbukten under analyskategorin Aktö-

rer skrev jag att jag inte kunde finna de påstådda avvikelserna i åsikt mellan de centrala 
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och lokala delarna inom Försvarsmakten. Detta kan enligt riksdagsledamoten bero på att 

det man tycker centralt speglar sig neråt, för att det inte officiellt går att ha en annan bild 

lokalt än centralt. Han menar att det visst finns en skillnad, och att övningsområdet inte 

används så mycket som Försvarsmakten säger. Hade det varit tvärtom, att de övade 

mycket i området, hade han haft en annan inställning gentemot vindkraftsparken (inter-

vju, Försvarsutskottet, s. 3).  

8.2.3. Institutionellt ramverk 
Den analysfråga som låg till grund för denna kategori var hur lagstiftningen har tolkats i 

förhållande till intentionerna. Som svar på denna fråga är det främst två saker som ut-

märker sig: några viktiga aktörers tolkning av riksintressebegreppet samt den något in-

konsekventa och otydliga redovisningen av riksintressen för totalförsvaret i Försvars-

maktens riksintressebeskrivningar och således också i Boverkets samordning av landets 

alla riksintressen. 

Viktiga aktörers tolkning av riksintressebegreppet 
I denna uppsats bakgrund står det att läsa att syftet med FRP-systemet och sedan riksin-

tressena alltid har varit att förebygga markanvändningskonflikter samt hushålla med 

naturresurser eller med mark- och vattenområden. Det står också i miljöbalkens 3 kap., 

som heter ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden” 

(se "4.4. Dagens reglering i miljöbalken"), att det är områden som är av riksintresse. Om-

råden som är av riksintresse för att de behövs för totalförsvarets anläggningar, eller om-

råden som är av riksintresse för anläggningar för energiproduktion och att mark- och 

vattenområden är särskilt lämpliga eller av betydelse för ett visst intresse. I ”4. Bakgrund: 

Riksintressenas framväxt” ovan står också att det redan i proposition 1985/86:3 om na-

turresurslagen uppmärksammades problem med tillämpningen och tolkningen av be-

greppet riksintresse och att det hade använts i många andra sammanhang.  

I redogörelsen av resultatet från innehållsanalysen ovan har det nästan enbart i förbifar-

ten nämnts tre aktörer – ytterst viktiga för planerings- och beslutsprocessen i Hanöbuk-

ten-fallet – som i intervjuer har använt sig av en annan tolkning av begreppet riksintresse 

än den som åsyftas i lagen och som utgör en del av intentionerna med FRP och riksintres-

sesystemet. Dessa aktörer är Sölvesborgs kommun, Blekinge Offshore AB samt Försvars-

makten, och alla tre har tolkat begreppet riksintresse som att utöver mark- eller vatten-

användning kan även en funktion vara av riksintresse. Intervjupersonen från Sölvesborgs 

kommun kallade vindkraft för ett riksintresse (intervju, Sölvesborgs kommun, s. 4). Ble-

kinge Offshore AB gör skillnad på riksintresse och riksintresseområde, och menar att 

vindkraft är ett exempel på det förstnämnda och även om inte området var av riksintres-

se inledningsvis så var ändå vindkraft det (intervju, Blekinge Offshore AB, s. 2). Försvars-

makten har gjort samma tolkning i sin generella beskrivning av sina tekniska system, det 

vill säga sitt telenät och sin radar. De menar att var och en av anläggningarna i sig är av 

riksintresse, men att de egentligen är värdelösa om de inte har kontakt med alla andra 

anläggningar i systemet. På detta sätt menar de även att funktionen är av riksintresse 

(intervju 1, Försvarsmakten HKV, s. 9).  

Inkonsekvens och otydlighet i redovisningen av Försvarsmaktens riksintressen 
I avsnittet ”Påverkan på Ravlunda skjutfält” under redogörelsen för analyskategorin Rela-

tioner ovan påpekades att Blekinge Offshore AB ansåg det vara otydligt huruvida influ-

ensområdet från Ravlunda skjutfält också var av riksintresse. Försvarsmakten svarar 

bara kort att det finns redovisat tillsammans med redovisningen av riksintressena och 

intressena för totalförsvarets militära del. Redogörelsen i Försvarsmaktens riksintresse-

beskrivningar för hur riksintressen för totalförsvaret, influensområden samt sjöövnings-
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områden förhåller sig till varandra är i hög grad otydligt för utomstående. I kartan nedan, 

från Försvarsmaktens senaste riksintressebeskrivningar, redovisas enbart influensområ-

dena. Vilka avgränsade områden som formellt är av riksintresse visas inte. Vad gäller 

sjöövningsområdet i bland annat Hanöbukten – kring vilket denna uppsats fall kretsar – 

framgår det inte heller att detta är av riksintresse, utan det är enbart benämnt sjööv-

ningsområde under rubriken ”Övrigt” tillsammans med exempelvis stoppområde för 

höga objekt och diverse influensområden (riksintressebeskrivning, Försvarsmakten HKV 

2013c). 

 

  

Figur 9. Hur Försvarsmakten redovisar sina riksintressen (riksintressebeskrivning, Försvarsmakten 
2013c). 
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När detta upplägg förs in i Boverkets webbkarta, blir det ännu otydligare. I Boverkets 

karta nedan är nu förvisso riksintressenas formella gräns redovisad, men andra rubriker 

har dykt upp. Boverket redovisar informationen som riksintresse militär del, riksintresse 

med omgivningspåverkan, sjöövningsområde, stoppområde och slutligen influensområ-

de, under vilket influensområde väderradar, luftrum, övrigt samt särskilt behov av hin-

derfrihet redovisas (webbkarta, Boverket 2014a). Rubriken ”riksintresse med omgiv-

ningspåverkan” innehåller endast kartlagret med influensområden från till exempel 

landbaserade skjut- och övningsfält; sjöövningsområdet är fortfarande separerat från 

övriga riksintressen och vad skillnaden är mellan stoppområde för höga objekt och influ-

ensområde luftrum är otydligt med denna benämning på områdesavgränsningarna. Jag 

redovisar enbart teckenförklaringen nedan, kartan går att se i figur 4 inledningsvis i ana-

lysen. 

Boverket skriver att kartunderlaget kommer direkt från Försvarsmakten, och att Bover-

ket inte har bearbetat materialet. Respektive myndighet är ansvarig för att materialet 

stämmer (Om webbkartan, Boverket 2014b). Försvarsmakten menar dock att vad Bover-

ket gör kan bara stå för Boverket, och att det i ovanstående är de som varit opedagogiska 

(intervju 2, Försvarsmakten HKV, s. 5). 

8.2.4. Beslutsprocessen 
De analysfrågor som låg till grund för denna kategori var hur information har hanterats 

vad gäller transparens, processens öppenhet för förslag samt om aktörerna har gjort mer 

eller mindre än vad de behöver.  

Blekinge Offshore AB:s informationsprocess 
Enligt 6 kap. 4§ MB ska en verksamhetsutövare ha ett samråd på sin miljökonsekvensbe-

skrivning med myndigheter, länsstyrelser, kommuner, de organisationer, den allmänhet 

och de enskilda som antas vara berörda (SFS 1998:808 6 kap. 4§). Blekinge Offshore AB 

höll 3 formella samråd – ett vardera i Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby – samt ett 

särskilt samråd med Försvarsmakten. Företaget höll sommaren 2010 även 21 informa-

Figur 10. Boverkets redovisning av Försvarsmaktens riksintressen och influensområden. Kapningen av 
orden är i original (webbkarta, Boverket 2014a). 
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tionsmöten i stugområden längs kusten, till vilka boende i 33 stugområden bjöds in och 

cirka 400 personer närvarande. Företaget har även skickat ut 4800 informationsbroschy-

rer till fritidshusägare i Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby, samt satt upp informations-

skyltar i dessa kommuner (MKB-bilaga 3, Sweco Environments AB 2010c, s. 2). Ett antal 

personer som närvarade på dessa informationsmöten har sedan fortsatt engagera sig för 

processen med debattartiklar, insändare och även yttranden till Mark- och miljödomsto-

len (intervju, Blekinge Offshore AB, s. 4). Som Blekinge Offshore AB också betonar, är de 

flesta av de här inte sakägare rent juridiskt och de hade inte behövt genomföra alla dessa 

samråd och möten. Företaget har sett projektet som ett informationsprojekt, och menar 

att det ligger mycket jobb bakom att få närboende att känna sig trygga i förändringen. 

Anledningen till att samråd och informationsmöten hölls på sommaren var för att inte 

sommarboende skulle bli överkörda, vilket enligt företaget flera gånger har varit fallet 

med landbaserade vindkraftsverk (intervju, Blekinge Offshore AB, s. 3-4). Denna process 

uppmärksammas mycket positivt av Sölvesborgs kommun, som menar att de har varit 

mycket duktiga på att informera (intervju, Sölvesborgs kommun, s. 1). Det uppmärksam-

mas även av riksdagsledamoten i Försvarsutskottet, som berättar att Blekinge Offshore 

AB också har varit och informerat riksdagen, fastän de inte heller är direkt inblandade. 

Riksdagsledamoten pekar också på det faktum att företaget – trots att Försvarsmakten 

säger nej – lyssnar på dem och försöker samarbeta (intervju, Försvarsutskottet, s. 4). Ett 

exempel på det är att när Försvarsmakten en gång antydde att de kanske inte behöva 

bygga så mycket så tog företaget fram ett andrahandsalternativ på enbart halva parken 

(intervju, Blekinge Offshore AB, s. 6). Andra exempel är hur Blekinge Offshore AB erbju-

der sig att dela med sig av sin egen övervakningsinformation av den byggda vind-

kraftsparken till Försvarsmakten, eller hur företaget erbjuder sig finansiera eventuella 

nya radaranläggningar (rapport, ÅF-Technology AB 2012a, s. 7-8, 22).  

Energimyndighetens utpekande av riksintresset 
Något av det första företaget gjorde i utredningen av var i södra Sverige vindkraftsparken 

skulle uppföras var att av kostnadsskäl identifiera kustområden som inte var djupare än 

40 meter. I stort sett hela södra Sveriges kust består av sådana områden (MKB-bilaga 1, 

Sweco Environments AB 2010b, s. 6). När det då kommer till att peka ut riksintressen för 

energiproduktion, eller närmare bestämt vindbruk till havs, kan av förklarliga skäl Ener-

gimyndigheten inte peka ut hela kusten. Energimyndigheten har således pekat ut en på-

gående projektering som ett riksintresse, dels för att det uppfyllde deras kriterier för ett 

riksintressant vindkraftsområde till havs, dels för att kommun och länsstyrelse påpekade 

områdets betydelse och dels för att det låg i elzon 4. 

Försvarsmaktens utveckling av sina argument 
Som jag har påvisat under analyskategorin Relationer, och mer specifikt under relationen 

mellan Blekinge Offshore AB och Försvarsmakten, har det skett en omfattande utveckling 

av Försvarsmaktens argumenterande från till och med Mark- och miljödomstolens ytt-

rande jämfört med efter detta. Jag ska nu redogöra för varför jag uppmärksammade den-

na utveckling. Fram till att vindkraftsparkens föreslagna lokalisering utpekades som riks-

intresse i slutet av 2013, bestod konflikten av ett enskilt intresse – Blekinge Offshore AB – 

gentemot flera riksintressen för totalförsvaret. Det betyder att Försvarsmakten behövde 

påvisa att vindkraftsparken enligt 3 kap. 9 § MB skulle påtagligt skada deras riksintressen 

för att förhindra vindkraftsparkens förverkligande. Men argumenten som framfördes av 

Försvarsmakten var ytliga, generella med ett fåtal högst expertmässiga detaljer. Inte den 

argumentation och de bevis som krävs för att bevisa att påtaglig skada skulle uppstå. På 

så sätt har inte Mark- och miljödomstolen kunnat uttala sig om huruvida vindkraftspar-

ken skulle påtagligt skada riksintressena eller inte. Blekinge Offshore AB har av samma 

anledning inte heller kunnat påvisa att det inte skulle påtagligt skada riksintressena. Pro-
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cessen är således fortfarande pågående, även om Försvarsmakten åtminstone i teorin 

hade kunnat avsluta den mycket tidigare genom dialog och argumentation – förutsatt att 

vindkraftsparken påtagligt skadar riksintressena för totalförsvaret. Dessutom har det 

som tidigare var ett enskilt intresse nu uppgraderats till ett riksintresse, och således 

stärkts i förhållande till riksintresse för totalförsvaret – även om det sistnämnda har före-

träde vid riksintressekonflikter, måste oförenlighet först påvisas. Även om processen har 

gått vidare är argumentationen och bevisandet av påtaglig skada på sätt och vis kvar på 

ruta ett. 

Försvarsmaktens sekretessbelagda samt övrig information 
På samma sätt som med argumentationen ovan, har Försvarsmakten före Mark- och mil-

jödomstolens yttrande hållit inne med en del information som de helt enkelt inte kan 

lämna ifrån sig. Förutom till säkerhetsklassad personal. Blekinge Offshore AB föreslog 

innan Mark- och miljödomstolens yttrande att Försvarsmakten skulle ge ifrån sig sådan 

information till länsstyrelsen, så att de kunde göra en objektiv bedömning av den hemliga 

informationen och vindkraftsparkens påverkan på denna (rapport, ÅF-Technology AB 

2012a, s. 10). Blekinge Offshore AB menar att om inte de – eller då säkerhetsklassad per-

sonal på företagets sida – ges möjlighet att bemöta denna hemliga information, brister 

rättssäkerheten i systemet (intervju, Blekinge Offshore AB, s. 10). Så vitt jag kan förstå 

och kan tolka det hela gavs aldrig länsstyrelsen eller säkerhetsklassad personal på företa-

gets sida någon sådan möjlighet. Dock erbjuder Försvarsmakten att efter Mark- och mil-

jödomstolens yttrande lämna ifrån sig dylik sekretessbelagd information – till Regerings-

kansliet (yttrande, Försvarsmakten HKV 2013a, s. 6).  

Information som inte är sekretessbelagd, men som ändå inte framkommer i processen, är 

det utvidgade stoppområdet runt flygplatsen i Ronneby. Som skrevs under Relationer 

utvidgades detta 2010, och enligt företagets utredning skedde det ingen synlig förändring 

i verksamheten som kunde förklara det. Samma sak gäller för faktumet att marinen häv-

dar att de i 99 fall av 100 menar att de är i Hanö Väst, men att avlysningar sker mest säl-

lan i just Hanö Väst. 

 

8.3. Analys utifrån teoretiska utgångspunkter 
I denna andra del av analysen av empirin används governanceperspektivet, plan- och 

miljöparadigmen samt begreppet virtuella riksintressen för att analysera och diskutera 

resultatet. 

8.3.1. Är processen governanceorienterad? 
I fallet Hanöbukten finns det flera saker som tyder på att svaret på frågan om samhälls-

styrningen har blivit mer horisontell, och innehåller olika former av ömsesidiga samspel 

mellan olika aktörer, kan besvaras med ett ja. I fallet finns dock en aktör som gör att sva-

ret på frågan snarare är: ja, i stort sett.  

Blekinge Offshore AB har i öppen, ömsesidig dialog – i vertikal riktning – med dåvarande 

Sjöfartsverket å ena sidan gemensamt modifierat parkens utformning och å andra sidan 

omdirigerat fartygstrafiken i de för denna funktion riksintressanta områdena. I en annan 

vertikal dialog har dåvarande Fiskeriverket ställt sig negativ till lokaliseringen, men ändå 

fullföljt dialogen och formulerat villkor och skyddsåtgärder för om parken ändå god-

känns. Ett lokalt, privat företag har på detta ömsesidiga sätt fört dialog med statliga myn-

digheter, vilka i sin tur har modifierat eller uppfört villkor för sina intressen – allting på 

initiativ från företaget. Denna decentraliserade process gör sig också tydlig i hur kommu-
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nen – på grund av att företaget började utreda lokaliseringen till Hanöbukten – pekar ut 

området i sin vindbruksplan. Decentraliseringen gör sig även tydligt påmind i och med 

Energimyndighetens utpekande av området som riksintresse, vilket de menar troligen 

inte hade skett om inte bland annat företaget redan hade siktat in sig på området. En 

annan del av governanceperspektivet är att medborgare själva ses som allt mer kapabla 

att själva beakta sina intressen gentemot staten. I fallet Hanöbukten var det flera enskilda 

som skrev direkt till Mark- och miljödomstolen om sina intressen, vilket är ett exempel på 

detta. 

Utöver att samhällsstyrningen har blivit mer decentraliserad innebär governance att 

statens roll i styrningen har förändrats, och dess relation till samhället och relationen 

mellan statliga verksamheter har blivit allt mer komplicerad. Detta kan exemplifieras 

med hur Blekinge Offshore AB i samtal med regionala och lokala fiskare fick höra att en 

vindkraftspark i det föreslagna läget bara skulle ha en mindre påverkan på deras verk-

samhet – dock motsatte sig Fiskeriverket och såg, trots vad de lokala yrkesfiskarna me-

nade, flera potentiella problem med vindkraftsparken. Trots det, i sin tur, formulerade de 

villkor för hur samexistensen kunde se ut om vindkraftsparken trots allt skulle uppföras. 

Denna komplexitet i relationen mellan de faktiska utövarna av verksamheten, och också 

inom myndigheten i det att de är negativa men ändå förbereder sig för motsatsen, syns 

också inom Försvarsmakten. Jag syftar på den påstådda skillnad i åsikt om användningen 

av övningsområdet i Hanöbukten mellan central och lokal nivå inom Försvarsmakten – 

denna är dock inte bevisad i detta arbete, men den har uppmärksammats av såväl företa-

get som riksdagsledamoten inom försvarsutskottet. Till skillnad från Fiskeriverket förbe-

reder sig Försvarsmakten dock inte på motsatsen, det vill säga en byggd park, utan stäng-

er sina dörrar och avböjer den dialog som med governance-förtecken har förts mellan 

andra samhällsaktörer. Som jag har visat under analyskategorin Relationer argumenterar 

Försvarsmakten enbart kortfattat för sina intressen fram till och med Mark- och miljö-

domstolens slutliga yttrande, och motsätter sig allt. Detta trots att Blekinge Offshore AB 

försöker föreslå tekniska lösningar och till och med ett andrahandsalternativ på enbart 

halva parken.  

Försvarsmakten arbetar inte på ett sätt som kan beskrivas med governanceförtecken. De 

framstår i det studerade fallet som i hög grad hierarkiskt fokuserade och auktoritativa i 

det att de knappt ens argumenterar för sin negativa ståndpunkt förrän det är regeringen 

som ska pröva frågan. Ur governanceperspektivet måste även riksdag och regering på 

grund av ovannämnda komplexitet släppa ifrån sig beslut neråt till statliga myndigheter, 

regioner, kommuner och företag, vilket som jag visat har gjorts i det här fallet. Även detta 

är dock gjort med ett undantag, vilket också beror på försvarsintressena. Som nämnts 

tidigare står det i 21 kap. 7 § MB att Mark- och miljödomstolen ska släppa ifrån sig ett mål 

som rör ett allmänt intresse av synnerlig vikt – vilket försvarsintressena alltid är – uppåt 

till regeringen, det vill säga raka motsatsen till vad governance innebär. På ett hörn mot-

verkar således även miljöbalken en governanceorienterad process när det rör försvarsin-

tressena. 

De problem som governanceorienterade processer enligt teorin kan innebära för den 

representativa demokratin går då inte heller att peka på vad gäller försvarsintressena – 

ett beslut som slutligen avgörs i en folkvald regering är, om något, representativt demo-

kratiskt. 

8.3.2. Förhållandet mellan plan- och miljöparadigmet 
Paradigmen beskrivs i denna uppsats teorikapitel som i viss mån svårförenliga och an-

klagas ofta för att förhindra tillväxt och utveckling. Detta riskerar att ske i fallet i Hanö-
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bukten, där en omfattande vindkraftspark riskerar att stoppas; en vindkraftspark som 

anses vara av stor betydelse för kommunen, regionen, för hela vindkraftsbranschen och 

inte minst för att uppnå riksdagsmålen för andelen förnybar energi och vindenergi. Här 

förekommer nämligen just en sådan svårförenlighet mellan paradigmen: i huvudsak har 

den ovan beskrivna governanceorienterade processen kopplingar till planparadigmet, 

medan Försvarsmaktens tillvägagångssätt samt regeringsprövningen är starkare knutet 

till miljöparadigmet. 

Miljöparadigmet innebär expertkunskap och att beslut ska tas centralt – precis vad För-

svarsmakten uppnår med sin bristande argumentation för sina riksintressen; en argu-

mentation som myndigheten utvidgar först när beslutet har hamnat hos den högsta, cen-

trala instansen regeringen. Detta beror i sin tur på en paragraf i miljöbalken, en lag präg-

lad av miljöparadigmet. Regeringens prövning präglas dock i viss mån av båda paradig-

men: även om de är den mest centrala instansen ska de väga intressena mot varandra i 

enlighet med planparadigmet. 

Vad gäller expertkunskapen, menar Emmelin och Lerman att miljöparadigmet bygger på 

detta eftersom denna kunskap och slutsatserna av den ofta är osäkra och omstridda och 

att de tenderar att skymma mer politiska värderingsfrågor. Med ett antal citat under ana-

lyskategorin Relationer ovan har jag visat på hur Försvarsmakten fram till och med Mark- 

och miljödomstolens yttrande har använt sig av kortfattade, tekniska beskrivningar som 

till exempel att vindkraftsparken skulle innebära ”ett ökat antal falskinlåsningar på dopp-

lerradar”. Problemet med att argumentera med expertkunskap på detta sätt innebär att 

Mark- och miljödomstolen bedömer att Försvarsmakten inte uttömmande har visat att en 

vindkraftspark i det föreslagna läget skulle innebära påtaglig skada på deras riksintres-

sen. Genom sitt sätt att argumentera på gör Försvarsmakten själv sina argument just 

osäkra och omstridda, som ofta är fallet inom miljöparadigmet. Problemen med paradig-

mets expertkunskap visar sig också i hur varken Sölvesborgs kommun eller länsstyrelsen 

kan uttala sig om försvarsintressena. Till detta kommer ju dessutom att Försvarsmakten i 

hög grad har politiska värderingar i grunden; myndighetens verksamhet, omfattning, 

organisation och lokalisering är allt beslutat i riksdag och regering – så också motparten 

vindkraft.  

Resten av processen har mycket tydligare kopplingar till planparadigmet. Mark- och mil-

jödomstolen, övriga riksintressemyndigheter, länsstyrelsen, kommunen, företaget och 

enskilda – alla har genom dialog och information försökt väga av varandras intressen och 

på ett öppet sätt besluta om och acceptera anpassningar, villkor och skyddsåtgärder. 

Processen har också initierats och drivits av ett privat företag, och är i hög grad präglat av 

decentralisering, vilket är typisk för planparadigmet – och för governance, som påvisats 

ovan.  

8.3.3. Virtuella riksintressen 
I analyskategorin Institutionellt ramverk framkom det att Blekinge Offshore AB, Sölves-

borgs kommun samt Försvarsmakten har pratat om olika intressen som riksintressanta, 

det vill säga utöver själva det riksintressanta området. Enligt miljöbalken är det enbart 

områdena som är av riksintresse – det är precis därför som flera områden kan överlappa 

varandra. En konflikt uppstår inte mellan två riksintressen, utan mellan två riksintresse-

ändamål. Men de Blekinge Offshore AB och Sölvesborgs kommun pratar om vindkraft 

som ett riksintresse rent generellt, och Försvarsmakten menar att funktionen av deras 

tekniska system – utöver de specifika anläggningarnas lokalisering – är av riksintresse. 

Dessa tolkningar av riksintressebegreppet får sägas vara ytterligare exempel på det som 

Emmelin och Lerman kallar virtuella riksintressen – vindkraft är ett riksdagsmål, ja. Men 
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inte ett riksintresse i sig. Detsamma gäller Försvarsmaktens tekniska system (och organi-

sation och förmåga generellt): riksdagsbeslut, ja. Riksintresse? Nej.  
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9. Slutsatser 
I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar, och i dessa svar även uppsatsens syfte 

och problemformulering.  

1. Hur hävdar Försvarsmakten sina riksintressen i en beslutsprocess vid en konflikt 
med dessa, och hur påverkar detta processen? 
Försvarsmakten har i det studerade fallet inledningsvis till synes inte hävdat sina riksin-

tressen i syfte att bevisa påtaglig skada – för en sådan bevisning krävs argument. Denna 

sortens argumentering framkommer först senare i processen, riktat till regeringen. Vad 

denna skillnad i argumentationsdjup beror på är oklart – men faktum är att Försvarsmak-

ten vid denna tidpunkt var medvetna om och hade yttrat sig kring att Energimyndigheten 

ämnade peka ut det föreslagna området för vindkraftsparken som riksintresse. Möjligen 

såg Försvarsmakten att de nu hade möjlighet att få företräde gentemot detta nya riksin-

tresse, om de påvisade dess oförenlighet. Det är dock viktigt att än en gång påpeka att 

detta är oklart: den utvecklade argumentationen kan också helt enkelt bero på att För-

svarsmakten insåg allvaret när Mark- och miljödomstolen menade att de inte hade bevi-

sat påtaglig skada – vindkraftsparken kunde enligt domstolen faktiskt komma till stånd! 

Inget av detta förklarar dock varför Försvarsmakten inte argumenterade fullt ut från 

början, gjorde allt för att påvisa påtaglig skada och på så sätt avsluta processen snabbt 

och smidigt för alla inblandade. Även för dem själva. 

Nu tillämpar Försvarsmakten istället ett väldigt inåtvänt och expertmässigt tillväga-

gångssätt, som på ett kontraproduktivt sätt i onödan förlänger processen och försvårar 

för verksamhetsutövaren såväl som för andra inblandade att ta några beslut och komma 

vidare. På samma sätt påverkar myndighetens onödigt komplicerade och dåligt struktu-

rerade redovisning av sina riksintressen och dess olika influens- och stoppområden. Des-

sa tillkrånglade tillvägagångssätt och riksintressebeskrivningar riskerar att helt i onödan 

hämma utvecklingen inom andra samhällsintressen som, likt vindkraft, av olika anled-

ningar kolliderar med Försvarsmaktens intressen. Några av dessa anledningar är de för-

skjutningar gentemot intentionerna som nu påvisas nedan.   

2. Hur påverkar förändringen av försvarsorganisationen till ett mindre insats- och yr-
kesförsvar Försvarsmaktens hävdande av sina riksintressen, och vilka konsekvenser 
har detta för en beslutsprocess vid en konflikt med dessa riksintressen? 
Förändringen i försvarsorganisationen förefaller främst påverka i och med det ökade 

användandet av skarp ammunition på skjut- och övningsfälten, och att detta i sin tur le-

der till en snabbare förbrukning av dessa fälts miljötillstånd. Detta gör att samma förband 
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kan behöva åka till andra skjut- och övningsfält, för att det ursprungliga fältets miljötill-

stånd är förbrukat. 

Försvarsmakten har också pekat på problem i prövningen av miljötillstånd, och menar att 

denna med dess krav på referensår inte är fullt applicerbar på Försvarsmaktens verk-

samhet – för ett antal år sedan gick verksamheten på lågvarv på grund av organisations-

förändringen. Försvarsmakten menar också att buller främst är vad som påverkar deras 

miljötillstånd idag.  

Om det är prövningen av miljötillstånd som gör att den betydligt mindre Försvarsmakten 

fortfarande behöver alla skjut- och övningsfält, bör denna prövning särskilt anpassas till 

vad Försvarsmakten enligt riksdagen ska vara. Det är orimligt om denna miljöprövning 

och dess generella regler för buller- och miljöpåverkan inte är förenlig med riksdagsbe-

sluten – Försvarsmakten är i många avseenden olik andra miljöpåverkande verksamhe-

ter. Om prövningen av miljötillstånd tvingar Försvarsmakten att använda en större areal 

av mark- och vattenområden än vad organisationen rent numerärt behöver – och på så 

sätt förhindra annan viktig användning av dessa områden – bör denna prövning anpassas 

till Försvarsmaktens behov. Om Försvarsmakten kan öva hela insatsorganisationen på ett 

mindre och bättre anpassat antal skjut- och övningsfält, kan kanske en del mark- och 

vattenområden frigöras för annan användning. 

3. Kan en analys av denna beslutsprocess ur (1) ett governanceperspektiv; (2) med 
plan- och miljöparadigmen; (3) med begreppet virtuella riksintressen blottlägga för-
skjutningar i ansvarsfördelningen gentemot, eller i tolkningen av, intentionerna med 
riksintressesystemet? 
De grundläggande intentionerna med FRP och nu riksintressesystemet är att dessa riks-

intressen ska vara nationella intressen ur ett statligt perspektiv, inriktade på att uppnå en 

hushållning med naturresurser, mark och vatten och förebygga intressekonflikter genom 

ett helhetsgrepp över hela landet. När ett enskilt intresse likt vindkraftsparken i Hanö-

bukten i stort sett efter hela tillståndsprocessen också blir ett riksintresse, har det skett 

en tydlig förskjutning gentemot dessa intentioner. Det faktum att en myndighet (Energi-

myndigheten) i sitt riksintresseutpekande av ett redan färdigprojekterat företag (vind-

kraftsparken) utgår från en privat aktörs (Blekinge Offshore AB) beslut om lokalisering, 

har med hjälp av governanceperspektivet tydligt identifierat en möjligen problematisk 

förskjutning gentemot intentionerna här ovanför. Ett privat företag har inte den helhets-

bild över riket som myndigheter åtminstone enligt intentionerna med FRP och riksintres-

sesystemet ska besitta, och då förebyggs inte markanvändnings- och intressekonflikter på 

det sätt som det var tänkt. Istället, åtminstone i det studerade fallet, så skapas dem. Go-

vernanceperspektivet har på så sätt visat att en governanceorienterad process, där det 

viktigaste beslutet har tagits av ett privat företag, är tydligt förskjuten gentemot intention 

att med FRP och riksintressesystemet förebygga markanvändnings- och intressekonflik-

ter. 

De grundläggande intentionerna var, och i viss mån är, också att riksintressena i samspel 

med länsstyrelser och kommuner skulle avvägas mot varandra. Detta är viktigt även idag 

– så länge inte en åtgärd i en avvägning kan bevisas påtagligt skada ett riksintresse, är 

åtgärden förenlig med detta. Men genom appliceringen av plan- och miljöparadigmet på 

det fall som här har studerats har svårförenligheten mellan dessa paradigm påvisats och 

fått förklarandevärde. En avvägning, vilken faller under planparadigmet, har i det stude-

rade fallet inte kunnat göras vare sig av kommunen, länsstyrelsen eller av Mark- och mil-

jödomstolen. Detta beror på att Försvarsmakten, i enlighet med vad miljöparadigmet 

beskriver, har använt sig av sin expertkunskap och centraliserade organisation när de 

yttrat sig. Analysen genom plan- och miljöparadigmen – och även ur governanceperspek-
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tivet – har således uppdagat en andra, tydlig förskjutning gentemot intentionerna med 

FRP och med riksintressesystemet: utan en för alla förståelig information och governan-

ceorienterad dialog över samhällsnivåerna kan en avvägning i enlighet med planpara-

digmet inte göras. 

Ovanstående innebär även en tredje förskjutning gentemot intentionerna. I arbetet med 

FRP var en fungerande kunskapsförsörjning från riksintressemyndigheterna till länssty-

relserna, och från länsstyrelserna till kommunerna en förutsättning för att arbetet skulle 

fungera. Dialogen från Blekinge Offshore AB:s sida, såväl vertikalt som horisontellt, har ur 

governanceperspektivet visat sig vara väl fungerande även om ett privat företags göran-

den inte är inkluderat i intentionerna med FRP och riksintressesystemet. Som svårfören-

ligheten mellan plan- och miljöparadigmet har visat är dock inte heller den expertkun-

skap som Försvarsmakten använder sig av förenlig med dessa intentioner – som riksin-

tressemyndighet ska de ju föra kunskap ner i systemet så att länsstyrelser och kommuner 

kan använda riksintressena i sin planering. Men i det studerade fallet har varken länssty-

relsen eller kommunen kunnat uttala sig om försvarsintressena – de har inte delgivits 

sådan kunskap från riksintressemyndigheten.  

En fjärde och sista förskjutning gentemot intentionerna finns i tolkningen av vindkraft 

samt Försvarsmaktens tekniska system som varande av riksintresse – det vill säga virtu-

ella riksintressen i Emmelins och Lermans ord. Intentionen med riksintressebegreppet är 

att det är mark- och vattenområden som är av riksintresse för att de är lämpliga för ett 

visst ändamål, exempelvis energiproduktion eller totalförsvaret. Energiproduktionen och 

totalförsvaret är i formell mening inte det som är av riksintresse. 

4. Vad innebär Försvarsmaktens hävdande av sina riksintressen, samt dessa eventu-
ella förskjutningar, för riksintresse för totalförsvaret, dess företräde samt för riksintres-
sesystemet i stort? 
Om det är så att Försvarsmakten börjar argumentera och informera först när de har möj-

lighet att få företräde gentemot ett konkurrerande riksintresse, bör detta företräde defi-

nitivt utredas tillsammans med resten av riksintressesystemet. Det är orimligt om en 

riksintressemyndighet avsiktligt väntar med argumentationen för att säkra ett företräde 

gentemot andra intressen, om så nu är fallet. Riksintressena ska genom dialog över sam-

hällsnivåerna avvägas gentemot andra intressen, oavsett om dessa är av riksintresse eller 

inte. Görs inte detta, som i detta fall, fungerar inte riksintressesystemet som det är tänkt. 

Detsamma gäller den högst governanceorienterade process där beslut tagna av ett privat 

företag, utan det helhetsgrepp över riket som var intentionen med FRP och riksintresse-

systemet, gör ett område till ett riksintresse. Det faktum att företaget redan innan projek-

tets riksintressestatus var i en omfattande konfliktsituation med ett annat riksintresse-

ändamål tyder också på att myndigheter, i det här fallet Energimyndigheten, relativt lätt-

vindigt kan peka ut riksintressen – konflikten blir ju inte riksintressemyndighetens, utan 

verksamhetsutövarens. Energimyndigheten menar att deras riksintresseutpekanden är 

långsiktiga, men det är tveksamt om detta kan påstås gälla ett riksintresseutpekande av 

en redan färdigprojekterad verksamhet. 
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10. Reflektion 
10.1. Metod- och källkritik 
Som påpekats i uppsatsens metodkapitel påverkar intervjuaren alltid intervjupersonerna. 

Som påläst men oerfaren intervjuare kan jag oavsiktligt ha lett in intervjupersonerna på 

spår skapade av mina egna förutfattade meningar, även om jag aktivt försökt undvika 

detta genom neutrala och öppna frågor. Men som också nämnts tidigare har jag under 

intervjuns gång i hög utsträckning avvikit från i förhand formulerade frågor, och formule-

rat nya frågor fritt och då mer av samtalskaraktär än av den genomtänkta karaktär som 

färdigformulerade frågor var av. Utöver den vanliga påverkan av intervjueffekten, finns 

det en risk att min oerfarenhet på detta sätt har skapat skevheter i empirin, även om jag 

även i intervjuns stund lade stor vikt vid öppna frågor, fria från mina värderingar.  

Eftersom jag har studerat en långvarig beslutsprocess, där aktörerna vid ett flertal tillfäl-

len haft personliga möten, huvudförhandlingar i domstol och så vidare finns det en risk 

för att det i denna uppsats saknas information. Detta kan bero på att intervjupersonerna 

inte tänkte på det i intervjun och glömde säga vissa saker; det kan bero på att jag som 

utanförvarande processen inte har hört talas om viss information eller vissa dokument; 

det kan i värsta fall bero på att intervjupersoner avsiktligt har hållit inne med information 

eller förvrängt den. Av denna anledning har jag till exempel hållit vissa saker öppna i 

slutsatserna; det tydligaste exemplet på detta är att jag har lämnat det osagt huruvida 

Försvarsmakten avsiktligt har hållit inne med information i processen för att kunna få sitt 

företräde – jag har enbart pekat på problemen som uppstår om det är så.  

För att motverka ovanstående har jag dock inledningsvis i varje intervju tydliggjort mina 

avsikter med arbetet, det vill säga att dessa avsikter inte är att uttala mig om vilket beslut 

regeringen ska ta i frågan. Hur intervjupersonerna har uppfattat detta kan jag inte säga: 

de kan ha trott att jag luras, att jag inte bryr mig eller så har de i bästa fall trott på mig. 

Men i det förstnämnda fallet kan de naturligtvis ha förvrängt eller hållit inne med infor-

mation. Trodde de att jag inte brydde mig kan de ha skippat detaljer som kanske kunde 

vara av stor vikt för mitt arbete.  

Vad gäller studiens generaliserbarhet är det värt att upprepa att det är ett extremt fall 

som har studerats. Huruvida dess generaliserbarhet är av stor vikt är oklart; som jag 

nämnde i uppsatsens metodkapitel menar till exempel Flyvbjerg att detta inte alltid är det 

viktigaste för kunskapsinsamlingen. I fallet Hanöbukten är Försvarsmaktens beteende 

problematiskt, och även om de inte beter sig på detta sätt vanligtvis kvarstår faktumet att 
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de har gjort det en gång. Det kan i det studerade fallet ha stora konsekvenser för såväl det 

slutgiltiga beslutet som – enligt Blekinge Offshore AB – för vindkraftsbranschens framtid. 

Detsamma gäller den avvikande tolkningen av riksintressebegreppet som ett virtuellt 

riksintresse: tolkningen är gjord, och även om det bara är just dessa aktörer som just den-

na gång har gjort den tolkningen så visar det att den finns ute i systemet och kan innebä-

ra problem. Det finns bara en Försvarsmakten, en Sölvesborgs kommun och så vidare, 

och har de gjort en viss sak enbart en gång så visar det ändå att det är möjligt, att de för-

står begreppet på det sättet och att det därför kan hända igen. Generaliserbart eller inte 

så kvarstår faktumet, med reservation för ovanstående metodologiska risker. 

 

10.2. Förslag till fortsatta eller uppföljande studier 
I denna uppsats absoluta slutskede, eller mer specifikt den 15 maj 2014, presenterade 

Försvarsberedningen 2014 års försvarspolitiska rapport om den kommande förvaltnings-

inriktningsperioden efter 2015. Denna fördröjdes på grund av den säkerhetspolitiska 

utvecklingen i Ukraina, och har således inte inkluderats i denna uppsats. Denna utveck-

ling är dock ett exempel på sådana i det här arbetet nämnda, plötsliga förändringar i om-

världen som i grunden kan förändra den svenska försvarsorganisationen än en gång. I en 

framtida studie av riksintresse för totalförsvaret och dess företräde bör denna utveckling 

inkluderas.  

I vilken utsträckning den svenska prövningen av miljötillstånd för Försvarsmaktens 

skjut- och övningsfält påverkar antalet sådana är en annan studie som kan vara intres-

sant att genomföra. Om miljötillståndens inskränkningar tvingar Försvarsmakten till att 

använda fler skjut- och övningsfält och om detta i sin tur hämmar annan samhällsutveck-

ling, bör detta utredas. Det kan nämligen vara så att det finns andra institutioner i syste-

met, till exempel inom miljöprövningen, där undantag för Försvarsmakten kan göras 

istället för att detta intresse använder en onödigt stor areal av mark- och vattenområden. 

En tredje intressant studie att genomföra är hur riksintresse för totalförsvaret påverkar 

kommunernas bostadsbyggande. I Riksrevisionens rapport 2013, som nämnts i ”5. Områ-

desöversikt: Kritik mot riksintressesystemet”, har de inte nämnt i vilken utsträckning just 

riksintresse för totalförsvaret hindrar bostadsbyggandet. Men i mitt sökande efter fall 

framkom det att kommuner upplevde detta som ett problem, och detta kan således stu-

deras vidare. 

Avslutningsvis: utredningen av riksintressesystemet bör, som jag sagt tidigare, inkludera 

en minst lika grundlig utredning av riksintresse för totalförsvaret och dess företräde. Om 

detta inte görs, bör någon annan göra det. 
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