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Sammanfattning  

Titel: Kraftfulla grannar – En kommunikativ studie av förhandlingar mellan organisationer 

och privatpersoner.  

Författare: Linnea Kléen och Sara Andersson 

Handledare: Fredrik Schoug, Institutionen för kommunikation och medier 

Problem: Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur man på bästa sätt förhandlar mellan 

organisationer och privatpersoner samt att undersöka hur kommunikation kan underlätta 

konflikthantering. Kontroversen handlar om de boende i Örtofta som inte vill ha ett 

kraftvärmeverk till granne samtidigt som organisationen Lunds Energi anser tomten Örtofta 

21:1 vara den bästa platsen att placera denna industri på. De frågeställningar uppsatsen kretsar 

kring är: Hur kan intressemotsättningar vid konflikthantering övervinnas med hjälp av 

kommunikation? Vilka kommunikationsstrategiska beståndsdelar är väsentliga för en 

organisation att använda sig av för att uppnå en lyckad förhandling med? 

Metod: Genom samtalsintervjuer med semistrukturerad karaktär har fem personer intervjuats 

rörande hur det kommunikativa arbetet i konflikten sett ut. Genom ett typurval har två 

representanter som är väl insatta i ämnet valts ut från Lunds Energi samt tre boende från 

området varav en intervju utförts skriftligt. 

Resultat och slutsats: Genom denna uppsats har empirin understrukit hur viktigt det är för en 

organisation att redan innan förhandlingar inleds kartlägga anhängare och motståndare, 

förutse motargument och motdrag samt avläsa den allmänna opinionen. Alla problem är inte 

kommunikationsproblem men kommunikation kan underlätta arbetet genom att vidhålla 

förhandlingen till en intressemotsättning och inte blåsa upp den till en personlig dispyt. 

Intressemotsättningar kan vara en stor faktor men risken finns att det förvärras av en 

bristfällig kommunikationsstrategi. Det har även visat sig att teorin angående åtskillnad 

mellan människor och problem skapar gynnsammare förutsättningar för förhandlingsarbetet 

samt är en förutsättning för att kunna kommunicera effektivt. Att vara ärlig samt ha respekt 

för sin motpart är grundläggande faktorer för att en förhandling ska ha möjlighet att fortlöpa 

vilket alla inblandade parter i denna undersökning tycks uppskatta. 

Nyckelord: Extern kommunikation, Kommunikativa förhandlingar, Konflikthantering, 

NIMBY 
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1. Inledning  

”Två amerikaner, en far och hans tolvårige son, hade 1964 en underbar lördag i Hyde 

Park i London. De ägnade sig åt att kasta frisbee. Det var inte många i England som 

sett en frisbee vid den tidpunkten, och så småningom samlades en grupp flanörer som 

ställde sig att titta på. Till slut steg en engelsman i kubb fram till fadern och sa: ’Jag 

är ledsen om jag besvärar, men jag har stått och tittat på i en hel kvart nu. Kan ni 

säga mig: vem är det som vinner?’” 

(Fisher et al. 1991:139) 

 

Vi hamnar ständigt i förhandlingar på arbetsplatsen, med människor i vår närhet eller 

med försäljare där vi försöker pruta ner priset på en åtråvärd vara. Vissa gånger handlar det 

om att faktiskt vinna och tillfredsställa de egna intressena medan de andra gångerna kan 

handla om att komma överrens, förhandla fram en kompromiss eller som i fallet ovan; 

integrera för att kunna leva sida vid sida (Fisher et al. 1991:25).  

Det ämne denna B- uppsats inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga 

grenen kommer att behandla, är strategisk kommunikation med inriktning på extern 

kommunikation. Utifrån ett kommunikativt synsätt kommer de externa relationer en 

organisation utvecklar med kringboende vid utförandet av ett större projekt att studeras. Detta 

då det är nödvändigt att ur organisationssynpunkt vara medveten om hur långt man kan gå i 

en förhandling med hjälp av kommunikation och hur det är möjligt att tillämpa 

förhandlingsstrategier på bästa sätt. Att ha kunskaper om kommunikationens makt och 

möjligheter samt diverse förhandlingsmetoder kan spara många timmar och energi, både för 

organisationen samt privatpersonerna.  

Den organisation som uppsatsen kretsar kring och som ligger till grund för studien är 

det Lunds Energikoncernen AB. Detta kommunägda bolag, som vidare i texten kommer 

benämns som Lunds Energi, arbetar sedan ett antal år tillbaka för att bygga ett kraftvärmeverk 

i Örtofta, en ort i Eslövs kommun. Det som gör Lunds Energi till en lämplig organisation att 

studera är att de har hamnat i konflikt med de kringboende som ställer sig negativa till det 

kraftvärmeverk Lunds Energi vill införa. Motståndet organisationen mött är stort och då 

främst från de kringboende som känner sig åsidosatta vid bestämmandet av kraftvärmeverkets 
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lokalisering. Om en organisation inte lyckas med sin externa kommunikation kan det få 

förödande konsekvenser, vilket det fått i Lunds Energis fall. 

Enligt miljöbalken krävs miljötillstånd för att få bygga ett kraftvärmeverk. Lunds 

Energi ansökte om miljötillstånd av miljödomstolen för att bygga ett kraftvärmeverk i Örtofta, 

vilket beviljades. De kringboende kände sig överkörda och överklagade som sakägare 

miljödomstolens beslut till miljööverdomstolen som tog tillbaka beslutet och därmed 

stoppades byggandet av kraftvärmeverket.  

 

2. Syfte & frågeställning 

Att hamna på god fot med sina kunder och medmänniskor är en viktig beståndsdel i det 

organisatoriska arbetet (Fisher et al. 1991:25). Det är även viktigt att ha förmågan se 

problemet utifrån den andre partens perspektiv, detta för att skapa förståelse och respekt för 

den andre parten samt göra en åtskillnad mellan människor och problem.  

Syftet med denna uppsats är att studera en förhandling utifrån båda parters perspektiv 

för att se hur olika intressemotsättningar styr kontroversen samt att undersöka hur man som 

organisation med hjälp av kommunikation kan underlätta konflikthantering. Med Lunds 

Energi som exempel blir syftet att undersöka var i problemet med de kringboende ligger. Är 

det ett kommunikationsproblem eller enbart en intressemotsättning? 

De frågeställningar vi har valt att fokusera på är: 

 Hur kan en möjlig intressemotsättning vid konflikthantering övervinnas med hjälp av 

kommunikation?  

 Vilka kommunikationsstrategiska beståndsdelar är väsentliga för en organisation att 

använda sig av för att uppnå en lyckad förhandling med privatpersoner? 

 

3. Tidigare forskning & Teori 

Vi har i denna uppsats valt att slå ihop rubrikerna tidigare forskning och teori då delar 

av de begrepp som figurerat i tidigare forskning, är begrepp som vi även kommer att använda 

som teori för att analysera empirin. Philip Kotler och Gary Armstrong har gjort flera studier 

2 
 



där de täcker in stora delar av marknadsföringsområdet med inriktning på organisationers 

marknadsföring i annonskampanjer och hur detta påverkar mottagarna men då främst via 

annonskampanjer (Armstrong & Kotler 2006). De studier som gjorts angående 

förhandlingsmetoder med flertalet råd angående hur man bör gå till väga för att skapa en så 

effektiv förhandlingsmetod som möjligt behandlar främst förhandlingar i parrelationer samt 

privatpersoner emellan. Här är Roger Fisher en av de största professorerna i ämnet vars 

studier täcker in just ämnet förhandling men då främst på ett personligt plan (Fisher et al. 

1991). Därtill har Birgitta Henecke vid Lunds Universitet gjort en avhandling som behandlar 

det sociala motstånd som bildas vid planerna på en större byggnation (Henecke 2006). Andra 

som är verksamma inom området är Lars Palm som skrivit flertalet böcker angående 

dialogprojekt samt hur en lyckad annonskampanj bör gå till väga (Palm 2006).   

 

3.1 Kommunikationsplanering och förhandlingsstrategier 

Det är omöjligt att förhandla utan att kommunicera. Det räcker alltså inte enbart med 

att informera och tillgripa en ensidig kommunikation. Genom kommunikation skapar vi en 

gemensam förståelse och kan arbeta mot gemensamma mål. Förutsättningen för att skapa en 

dialog är att kommunikationen går i båda riktningar, vilken även är grunden till alla sociala 

relationer samt förändringar både privat och på arbetsplatsen (Heide et al. 2005:19). 

Kommunikation är inte lösningen på alla problem men används som förstärkning och 

komplement. Vissa lösningar tillgrips bäst med praktiska eller administrativa metoder, dock 

behövs kommunikation som ett styrmedel för att nå dessa förändringar (Palm 2006:17).  

 

3.1.1 Issues Management 

Varje förhandlare har ett tudelat intresse då de går in i en förhandling. Å ena sidan 

handlar det om tillfredsställelse sakfrågan, samtidigt som det å andra sidan är viktigt att 

bevara en sund relation med motparten för att skapa möjlighet till interaktion även vid senare 

tillfällen (Fisher et al. 1991:25). Proaktiv Issues Management är en kommunikationsstrategi 

där organisationer i god tid gör en omvärldsbevakning för att upptäcka hur kontroversiella 

frågor kommer att mottas av allmänheten. Detta ger organisationen och dess kommunikatörer 

ett försprång och de kan redan innan projektets start anpassa kommunikationen och 

förhandlingen efter det motstånd de i förväg identifierat och förutsett (Palm 2006:109). En 
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vanlig liknelse i Issues Management, även förkortat IM, är David och Goliat- perspektivet. 

Till skillnad från reklamstyrda projekt handlar IM många gånger om att genomföra ett projekt 

som kan tänkas möta motstånd från engagerade privatpersoner. Det hela liknar då en David- 

och Goliatsituation där ”småfolket” slåss mot en större organisation.  

Ett reaktivt IM- projekt aktiveras först då det redan finns en mer eller mindre 

organiserad motpart och organisationen inte längre utnyttjar sitt kommunikativa försprång. 

Detta kan innebära att invånarna som berörs av projektet informeras om beslutet via lokala 

medier först efter det att organisationen samrått med kommunala organ eller dylikt och tagit 

beslut. Som resultat känner sig invånarna överkörda och åsidosatta (Palm 2006:111). När 

skadan är skedd och organisationen vill minska förtroendeförlusten är det viktigt att alltid tala 

sanning och vara öppen då lögner ofta avslöjas och kan få negativa effekter (Palm 2006:113). 

Något som verkar vara ett lyckat tillvägagångssätt enligt både internationella och svenska 

erfarenheter är då organisationer utvecklar en relation med de berörda parterna redan innan 

beslut fattas. Denna relation etableras bäst med hjälp av samråd, engagemang i orten och 

stormöten där kommunikation och dialog är i centrum. Detta underlättar 

förhandlingsförhållandena då det skapas ett klimat där båda parter kan träffas och diskutera 

(Palm 2006:111).  

 

3.1.2 Åtskillnad mellan människor och problem 

En punkt som är viktig för att nå en lyckad förhandling och bevara en god relation är 

att skilja mellan människor och problem. För att utarbeta en överenskommelse och nå ett 

ömsesidigt tillfredsställande resultat, krävs det ett samarbete innehållande förtroende och 

respekt. Detta kan komma att utvecklas av sig självt då en förhandling ofta innebär en 

långdragen process vilket skapar ett psykiskt engagemang hos de inblandade parterna (Fisher 

et al. 1991:25). Att inneha förmågan att se problemet utifrån motpartens ögon är även det en 

viktig beståndsdel för att uppnå en lyckad förhandling vilket inte är samma sak som att dela 

den andre partens åsikter (Fisher et al. 1991:29). Då ett eventuellt byggande är i framfarten, 

innebär att se på saken från motpartens ögon att organisationen inser vad det innebär med ett 

”place attachment”. Att ha ett lokalt motstånd som värderar platser oerhört högt, framförallt 

då det handlar om en plats nära bostaden (Henecke 2006:71). 
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Vidare då vi socialiserar med andra människor svarar vi på deras beteende i ett 

växelspel och tar notis om den andre parten för att nå en harmonisk interaktion. Detta kallar 

Asplund ett responsorium. Vi ser och uppskattar varandra och svarar på den andres tilltal, 

tyder vad denne vill ha sagt och ger därefter respons på detta (Asplund 1987:11).  Ett 

responsorium kan inte äga rum när en respons uteblir. Det som uppstår väljer Asplund att 

kalla för asocial responslöshet (Asplund 1987:11).  Parten som inte får svar på sitt tilltal 

kommer att bli förvirrad och så småningom sluta försöka få den första parten att respondera 

(Asplund 1987:15). Då någon av parterna utövat asocial responslöshet mot den andra kan det 

vara mycket problematiskt att få tillbaka den relation och det responsorium som tidigare ägt 

rum (Asplund 1987: 18).  

 

3.2 NIMBY 

Den forskning som gjorts på området angående organisationers externa 

kommunikation med kringboende, handlar främst om NIMBY- Not In My Back Yard. Detta 

yttrar sig på människor som lever nära områden vid en planerad byggnation. De kringboende 

känner rädsla för de risker som medföljs av en industri nära hemmet. NIMBY- perspektivet 

har använts främst inom vindkraftverk för att se på skillnader och samband mellan generella 

åsikter om anläggningar och lokalt motstånd. Man tittar då på om samtycke till vindkraftverk 

ser olika ut på regional och nationell nivå jämfört med vad det gör lokalt i de områdena med 

vindkraftverk (Devine-Wright 2004:131-132). I denna uppsats kommer därför NIMBY – 

perspektivet behandlas ur en mer kommunikativ synvinkel där vi ser på vad NIMBY- 

aspekten kan ha för betydelse i en förhandling och hur den kan övervinnas med hjälp av 

kommunikation.   

Maarten Wolsink är en av dem som gjort studier angående NIMBY- syndromet kring 

vindkraftverk. Wolsink menar på att om organisationer inte kan placera industrier på lämplig 

mark för att de som organisation ska ta hänsyn till invånare i närheten sinkar de kringboende 

utvecklingen. Wolsink menar att detta är själviskt och tycker att man som medborgare i detta 

läge borde offra sig för samhället. (Wolsink 1999:52) Det starka motstånd som ger upphov till 

reaktioner från kringboende, grundar sig ofta i misstro till organisationen. De opponerar sig 

därför mot den organisation som ligger bakom det eventuella bygget och försöker stoppa 

projektet. Vidare är det känt att starkare känslomässiga reaktioner leder till starkare motstånd 
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då man känner att organisationens framtida eller befintliga industrier förstör området. Ett 

projekt drabbat av NIMBY- syndromet får utstå en ingående granskning där de kringboende 

ser på alla aspekter av bygget (Kraft & Clary i Vedung & Olofsson 1991:77).  Att vara 

negativ till en byggnation nära sitt hem behöver dock inte betyda att man är emot bygget i sig. 

Det finns en annan teori som förkortas NIABY, Not- In- Any- Backyard, vilket innebär att 

man varken vill ha bygget nära sitt hem eller någon annanstans då industrin misstros i sin 

helhet (Wolsink 1999:57). 

 

4 Metod 

Då det är viktigt att få fram hur de olika parterna upplevt att kommunikationen 

fungerat är ett lämpligt tillvägagångssätt för denna uppsats att använda sig av samtalsinriktade 

intervjuer med semistrukturerad karaktär. Detta för att få en så ingående bild som möjligt av 

de båda parternas upplevelser samt åsikter angående den externa kommunikationens form. 

Genom samtalsinriktade intervjuer kan insyn i enskilda personers attityder, livsvärldar och 

uppfattningar erhållas (Larsson 2000:49, 51). Den utarbetade intervjumallen används främst 

som stöd med riktlinjer i form av tematiseringar och ligger till grund för hur genomförandet 

av intervjuerna ser ut. Detta för att lätt kunna ställa följdfrågor och på detta sätt utesluta 

missförstånd då man som intervjuare under intervjuns gång kan gå djupare in på de områden 

som känns mest intressanta (Østbye et al.2004:105). För att få en så ingående bild som 

möjligt intervjuas en person i taget. Detta för att öka reliabiliteten då respondenten 

förhoppningsvis inte påverkas av omgivningen eller andras åsikter utan enbart har sig själv att 

hämta information från. Detta är viktigt för analysarbetet då alla respondenters åsikter är av 

största värde för att kunna jämföra de olika resultat som framkommer. 

För att underlätta analysarbetet samt ge möjlighet till fler upptäckter även efter 

intervjutillfället, dokumenteras intervjuerna med hjälp av inspelningsapparater. Detta för att 

kunna fokusera på intervjun och slippa ägna koncentration åt antecknande (Østbye et 

al.2004:106).  
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4.1 Urval 

Det urval som används är ett så kallat typurval. De representanter som är av det 

typiska dvs. motståndare till kraftvärmeverket samt anställda på Lunds Energi som är 

inblandade i projektet söks upp för att få fram så relevant empirisk data som möjligt. Syftet är 

att ta reda på mer fakta från aktiva, inte från dem som inte har en åsikt i frågan (Larsson 

2000:57). En generaliserande sammanställning erhålls därmed inte men validiteten blir 

däremot hög. Genom Lunds Energis hemsida kommer vi i kontakt med engagerade inom 

koncernen varpå vi med deras hjälp sedan får kontaktuppgifter till ett antal aktiva inom 

motståndsgruppen. För att vara säkra på att dessa personer är eller har varit aktiva 

motståndare bekräftas detta via tidningsartiklar och informationsblad där personerna figurerat 

med åsikter i frågan.  

För att få en bild av vad som hänt och hur det utvecklats genom åren görs intervjuer 

med två av Lunds Energis anställda som arbetar med projektet. Dessa är högst relevanta att 

intervjua då de har stor insyn i kommunikationsarbetet. Dessa personer kan därmed benämnas 

som informanter då de ger bakgrunds- och faktaupplysningar blandat med sin syn på frågan 

(Larsson 2000:52).  

 De kringboende som intervjuas agerar å sin sida respondenter då de bidrar med sina 

uppfattningar i frågan (Larsson 2000:52). Dessa är fyra till antalet och är alla insatta i ämnet 

samt emot det eventuella kraftvärmeverket och har medverkat vid överklagningarna. En av 

våra intervjurespondenter vill endast göra en skriftlig intervju. Dock är denne missnöjd med 

frågeformuläret och väljer därför att inte vara med, vilket ändrar respondentantalet till tre. 

Skriftliga intervjuer har sina begränsningar där det är lätt att missförstånd uppstår eftersom 

det då är svårare att ställa följdfrågor samt förklara en fråga om respondenten inte förstår 

jämfört med muntliga intervjuer. Därför är det möjligt att denna respondent inte valt att lämna 

undersökningen om en muntlig intervju genomförts istället. Trots detta genomförs ytterligare 

en intervju skriftligt då det var svårt att hitta ett intervjutillfälle som passar båda parter. Till 

denna skriftliga intervju har delar av frågorna omformulerats för att undvika att mista 

ytterligare en respondent. Intervjumallen utformas genom raka, klara frågor för att få enkla 

svar. Skulle följdfrågor behöva ställas finns det möjlighet att komplettera dessa via mail. Vår 

andra skriftliga intervjurespondent svarar på frågorna och omformulerandet är alltså lyckat. 

Sammanfattningsvis genomförs alltså två intervjuer muntligt med de kringboende samt en 

skriftligt. De muntliga intervjuerna med de kringboende genomförs på samma sätt som de 
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med Lunds Energis anställda. Intervjuerna är mellan en och två timmar långa och vid alla 

intervjutillfällena medverkade vi båda. 

Vid analysarbetet och i uppsatsen kommer intervjurespondenternas anonymitet 

bevaras. Vi gör även vid intervjuns start klart för intervjupersonerna att de kommer att förbli 

anonyma samt att syftet med uppsatsen inte är att hänga ut någon som syndabock (Østbye et 

al.2004:128). Då projektet berör både Örtofta, Väggarp samt Toftaholm kommer dessa byar 

benämnas som ”Trillingbyarna”, detta samlingsnamn används även av Eslövs kommun. 

Tomten som kraftvärmeverket eventuellt ska byggas på benämns i uppsatsen likt hos Lunds 

Energi som Örtofta 21:1. För att bevara intervjupersonernas anonymitet kommer de anställda 

på Lunds Energi benämnas som L1 och L2. Representanterna i Trillingbyarna kommer att 

benämnas T3-5.  

 

5. Analys 

I analysdelen är texten disponerad utifrån de rubriker som använts i teoriavsnittet. 

Vidare har en rubrik tillkommit som behandlar ämnet responsorium. Rubrikerna behandlar 

den empiri som samlats in och kopplas i de olika delarna ihop med respektive teori. För att 

tydligt påvisa att analysarbetet är förankrat i intervjuutsagorna och empirin, finns en del citat 

från intervjurespondenterna presenterade i analysdelen. Varje avsnitt är uppbyggt som sådant 

att de först behandlar empirin i sig för att sedan övergå till att bli mer analytiskt och 

sammanfattande.  

 

5.1 Kommunikationsplanering och förhandlingsstrategier 

I många förhandlingar uppstår det hinder som ofta försvårar arbetet för de inblandade. 

Att argumentera för sin sak är en viktig faktor men att tala så att den andre förstår är ännu 

viktigare, först då bildas en dialog. Kommunikation är inte enbart en överföringsmetafor. 

Mottagarnas tolkning och förförståelse gör dem till aktiva mottagare som tolkar budskapet 

efter egna förförståelser (Heide et al. 2005:32-33). Det är viktigt att uppskatta den andra 

parten och visa respekt inför vad denne gör. Detta innebär inte att du ger med dig, snarare att 

du respekterar dem för det de har gjort även om det inte överrensstämmer med dina egna 

värderingar (Fisher et al. 2005:26).    
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5.1.1 Issues Management  

Vi har utefter våra intervjuer eftersökt styrkor samt brister i den kommunikation som 

försiggått mellan Lunds Energi och Trillingbyborna och försökt se på var kommunikationen 

kommer in i bilden. Där har vi fått fram hur metoder och attityder väckt motstånd men även 

skapat relationer och hur intressemotsättningar blivit en stor del av konflikten. Den punkt som 

många av våra intervjurespondenter berättat om är det tillfälle då Lunds Energi förmedlade 

den plats de planerade att bygga ett eventuellt kraftvärmeverk på. Beslutet togs utan att först 

förmedla planerna till de kringboende där invånarna i Trillingbyarna utan tidigare förvarning 

fick reda på att kraftvärmeverkets lokalisering var bestämt till Örtofta via en tidningsartikel 

vilket gjorde att hela projektet kom som något av en chock.  

I början av 2005 framgick det ur en tidningsartikel i Sydsvenskan att Lunds Energi 

planerade att bygga ett kraftvärmeverk i Lundatrakten men att ingenting var fastställt eftersom 

de fortfarande behövde lösa stora logistikproblem. Ett halvår senare gjordes enligt 

intervjurespondenterna från Trillingbyarna ett allvarligt fel då Lunds Energi förmedlade att 

beslutet om kraftvärmeverkets lokalisering nu plötsligt var fastställt till Örtofta något de 

boende dittills varit helt omedvetna om. Detta gjordes via ännu en artikel i Sydsvenskan 

vilken innehöll enligt motståndarna något tveksamma uttalanden.  

 

 

”Vi förordar Örtofta av flera skäl. Där finns lämplig infrastruktur med järnvägar och vägar och 

det ligger långt från bostadsbebyggelse. Dessutom kan vi undvika en utdragen tillståndsprocess 

vilket hade blivit fallet om vi byggt i närheten av Gunnesboverket”. 

- Sydsvenskan (260805) 

 

 

Detta retade enligt T3 upp de kringboende och visade på okunskap från Lunds Energis 

sida angående bygden och dess invånare eftersom tomten Örtofta 21:1 ligger nära flertalet 

bostäder. T3 och T5 berättar att då Lunds Energi förmedlade beslutet om det eventuella 

kraftvärmeverkets lokalisering, var det många av de kringboende som kände en viss känsla av 

ignorans från Lunds Energis sida då de inte förväntade sig att de kringboende skulle göra 

motstånd. T5 uttrycker starkt att Lunds Energi inte hade någon kunskap om sin mottagargrupp 

då beslut om lokalisering togs vilket enligt Palm är en viktig beståndsdel för att som 

organisation i förväg skapa en lyckad förhandling (Palm 2006:109). Detta ska enligt T3 vara 
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anledningen till att Lunds Energi har mött motstånd och överklaganden vilket också har 

stoppat byggandet av kraftvärmeverket.  

En annan uppfattning som båda T3, T4 och T5 delar är att beslutet om industrins 

lokalisering redan var taget 2005 och att de berörda kringboende inte hade något att säga till 

om i frågan. De upplever att de borde ha blivit informerade och ”förvarnade” om detta i ett 

tidigt skede vilket är att rekommendera enligt ett proaktivt IM- projekt (Palm 2006:109). De 

berättar att det kändes som om Lunds Energi redan hade fastställt inom företaget hur 

kraftvärmeverk skulle se ut och var det skulle ligga, utan att rådfråga vare sig de kringboende 

eller kommunpolitiker. T5 menar att det föregick en dålig hantering från bolagets sida redan i 

början av processen. Samma person uttrycker att denne hade velat att Lunds Energi redan i 

samband med planeringsstadiet angående lokaliseringen av projektet, borde ha informerat och 

inlett en dialog med alla berörda parter. Detta alltså långt innan första samrådsmötena ägde 

rum. Denne menar även att det faktum att man som invånare i Trillingbyarna blev negativt 

inställda beror på att man inte fick vara delaktig i projektet vid ett inledande stadium.  

 

”Från början var det dålig kommunikation från bolaget [---] Hade jag inte läst det i 

tidningen från början , det var 2005, så hade jag kanske inte brytt mig idag och många 

andra hade inte heller brytt sig om de hade framfört detta på ett lite schystare sätt”  

-  T3 

 

Det hela började så smått likna en David och Goliat situation vilket enligt Palm ofta 

uppstår i reaktiva IM- projekt där Trillingbyborna slogs mot Lunds Energi och försökte sätta 

stopp för byggnationen (Palm 2006:111). Detta gjordes med hjälp av namninsamlingar, 

skapandet av en motaktion vid namn ”Motverk” samt insändare i de lokala tidningarna. De 

begärde dessutom fram arbetskopior på miljöansökan samt utredningar som gjorts angående 

trafik och kulturmiljöer. Detta är något som Lunds Energi var villiga att dela med sig av för 

att så ingående som möjligt försöka köra med öppna kort.  

L1 och L2 från Lunds Energi medger själva att det redan vid starten blev fel och att de 

aldrig hade räknat med det motstånd de hittills mött. L1 förklarar att det faktum att förslaget 

inte diskuterades med de boende först var det första och kanske mest avgörande felet som 

gjordes. De utnyttjade inte sitt kommunikativa försprång och kartlade inte den eventuella 
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opinion som skulle komma att uppstå vilket är att föredra vid ett proaktivt IM- projekt (Palm 

2006:109). Det samrådsmöte som ägde rum strax efter det att Lunds Energi förmedlat 

lokaliseringen via en tidningsartikel, var tänkt att fungera som en positiv förmedling av 

planerna men förvandlades istället till en något mer uppretad frågestund angående 

kraftvärmeverk där L1 berättar att de kringboende redan hade taggarna utåt. 

 

Vi hade ju inte förväntat oss detta motstånd, det hade vi ju inte gjort. Jag hade väl 

förväntat mig ett visst motstånd men inte i denna dimension som det blev. 

 – L1 

 

T4 hävdar i sin tur att kommunikation kan bidra till mycket men det grundläggande 

problemet ändå ligger i att människor har olika åsikter. Den situation som uppstått är enligt 

denne inte enbart ett kommunikationsproblem utan en intressemotsättning. De som bor i 

området är emot byggnationen av fler anledningar än att de kände sig överkörda vid projektets 

start. T4 menar att de inte vill ha ett kraftvärmeverk där de bor, oavsett hur väl Lunds Energi 

väljer att kommunicera. Att enbart sköta kommunikationen ”rätt” från projektets start hade 

inte hjälp utsikten för kraftvärmeverket. Det hade stött på motstånd ändå men kanske i en 

snällare form menar T4.  

Som organisation har Lunds Energi mer än pengar som står på spel då de värdesätter 

företagets förtroende. Det handlar alltså inte enbart att som organisation driva igenom sitt 

projekt utan även att uppskatta sina kunder och möjliggöra interaktion även vid senare 

tillfällen, vilket Fisher förespråkar (Fisher et al. 1991:25). T5 bekräftar och menar att denne 

tappat förtroende för företaget och främst i samband med hur projektet startades upp. 

 

”Min bild av bolaget skulle kunna vara annorlunda om man informerat/hanterat 

projektet på ett bättre sätt.” 

‐ T5  
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Då proaktiva IM- projekt handlar om att i ett tidigt stadium kartlägga eventuella 

opponenter och därefter utarbeta en bra strategi för att vinna med sig dessa, skulle det i detta 

fall innebära en kartläggning av attityder i Trillingbyarna redan innan projektets start (Palm 

2006:111). Grunig menar på att då en organisation står inför styrkeförhållandena David mot 

Goliat, tjänar de på att i ett tidigt stadium etablera en dialog med motparten (Grunig i Palm 

2006:133). Detta hade enligt L2 själv ändrat förutsättningarna för Lunds Energis planer.  

 

”Men hade vi då fått ta med byalaget och pratat med dem från början; vi har planer på 

att, vi skulle vilja att vi startade upp en grupp och pratade gemensamt, vi vill samla in 

alla människor här och så vidare. Då hade det blivit en helt annan start”.  

– L2 

 

Både L1 och L2 från Lunds Energi medger som tidigare nämnt att starten varit 

bristfällig samtidigt som L2 menar på att för mycket förarbete i bygden hade gjort byborna 

misstänksamma. Lunds Energi har stöttat de lokala föreningarna såsom scoutrörelsen men L2 

menar att för mycket finansiell stöttning och inblandning i bygden hade uppfattats som mutor 

och då fått en negativ effekt. Men som presenterat i teoriavsnittet är det just ett lyckat 

tillvägagångssätt, enligt både internationella och svenska erfarenheter, att skapa en relation 

med motparten redan innan en förhandling påbörjas (Palm 2006:111).  

I dagens informationssamhälle räcker det med att ha Internetuppkoppling för att få 

kunskap och bekräfta fakta från auktoriteter och organisationer.  Det är alltså ingen bra idé att 

från organisationer dela ut felaktig information, vilket T3 påpekar. Denne säger också att läget 

hade tett sig annorlunda om vi hade befunnit oss i samma situation för tjugo år sedan då 

informationsflödet var mer begränsat. 

 

”Det är så lätt att kolla rätt och fel, det går inte att bluffa”.  

‐ T3 
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Det är även viktigt att vara ärlig vilket L2 understryker flera gånger och sammanfaller 

med Palms teori angående betydelsen av ärlighet för att som organisation minska 

förtroendeförlusten (Palm 2006:113). Även övriga respondenter är noga med att understryka 

hur viktigt det är att tala sanning för att inte hamna i prekära situationer och T5 värderar det 

som mycket viktigt.  

 

”Extremt viktigt när det gäller information; tala alltid sanning, lögnen kommer alltid 

ikapp dig”.  

‐  L2 

 

I ett projekt kan det vara avgörande för hur man som organisation lägger upp sin 

strategi och bestämmer sig för att gå tillväga. I detta fall med Lunds Energi och Trillingbyarna 

gjorde två tidningsartiklar vid projektets start att Lunds Energi mötte betydligt större hinder 

än vad organisationen från början väntat sig. Organisationen fick istället utarbeta ett 

tillvägagångssätt efter det att de redan mött mothugg och fick alltså redan från början arbeta i 

motvind. Om man som organisation från början undersöker vad man kan vänta sig för 

reaktioner och inleder en relation med bygden behöver det kommunikativa arbetet inte bli lika 

övergripande jämfört med i ett reaktivt IM- projekt, där det främsta syftet blir att förminska 

förtroendeförlusten (Palm 2006:111). Istället för att behöva stå till svars för 

tidningsutlåtandena hade organisationen då haft möjlighet att i lugn och ro berätta om 

projektet och då fått de boende att skapa sig en neutral uppfattning. Genom denna empiri kan 

vi därmed understryka att kommunikativa åtgärder så som ett grundligt förarbete är en 

förutsättning för genomförandet av ett projekt samt att det oavsett intressemotsättningar finns 

fördelar med en god kommunikation redan vid ett projekts start. 

 

5.1.2 Responsorium 

För att kommunicera med de kringboende upprättade Lunds Energi referensgrupper 

där de diskuterade det eventuella kraftvärmeverket samt försökte nå kompromisser. De bjöd 

in en kommunpolitiker, fyra motståndare från Trillingbyarna samt två lantbrukare från 

området till samtal. Syftet med dessa referensgrupper var att skapa en dialog samt bjuda in 
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utomstående för att utarbeta en godtagbar strategi. Dessa referensgrupper var ett gensvar på 

Trillingbybornas informationsbehov och sågs som ett tillfälle för Lunds Energi att skapa en 

dialog med opponenterna samt förbättra förutsättningarna för ett samarbete. 

Referensgrupperna lades dock ner efter det att motståndarna överklagat kraftvärmeverket till 

miljööverdomstolen där projektet fick avslag p.g.a. en bristfällig lokaliseringsutredning.  

 

”Vi inverkade en referensgupp där vi bjöd in de ledande motståndarna till möten en 

gång i månaden. Där fick de insyn i hur vi arbetar med kultur/miljöutredningar och 

trafikutredningar och de fick ju veta saker som vi visste som vi höll på med långt 

innan någon annan”.  

‐ L1 

 

“Syftet var att skapa ömsesidig respekt med det här och att föra en dialog”. 

  – L2  

 

Dock upplever de anställda på Lunds Energi att Trillingbyborna utnyttjade det 

informativa försprång de fått via referensgrupperna och använde detta till att överklaga samt 

skriva insändare. Referensgrupperna lades ner då Lunds Energi ville nå ut till alla 

Trillingbybor och inte enbart en liten prioriterad grupp.  

Lunds Energi upptäckte efterhand att Trillingbyborna trots allt var angelägna om att 

veta vad som faktiskt hände och upprätthöll därmed en öppnare kommunikationskanal. Man 

startade istället ett informationsblad vid namn Örtofta 21:1 som skickades ut till alla berörda 

parter. I dessa blad tillgodosågs Trillingbybornas informationsbehov vilka kartlades via 

telefonundersökningar.  L2 berättar om ett tillfälle då det efter en undersökning framgick att 

byborna var osäkra på kraftvärmeverket utifrån den synpunkten att lastbildstransporterna 

skulle öka. Det som Lunds Energi då gjorde var att publicera ett informationsblad där 

artiklarna handlade om trafiksituationen. Både T3, T4 och T5 konstaterar att dessa 

informationsblad har varit bra tillvägagångssätt samt en god kommunikativ kanal där även de 

fått chans att komma till tals via egenkomponerade artiklar.  
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Trillingbyborna har å sin sida skickat in insändare till tidningar samt använt sig av 

bloggar för att sprida sina argument. Detta medger L2 från Lunds Energi är ett bra sätt att 

vinna en argumentation på. I dessa insändare attackerar Trillingbyborna Lunds Energi med 

frågor samt påståenden om projektet. Dessa frågor är så pass invecklade och många att Lunds 

Energi inte har möjlighet att på en så pass liten pressyta ge svar på tal, förklara samt redogöra 

sina ståndpunkter för omvärlden. Istället har organisationen använt sig av Örtofta 21: 1, sitt 

informationsblad för att svara på frågor och anpassat informationen till vad som efterfrågats.   

Detta kan förklaras med Asplunds teorier angående social responsivitet. Han menar att 

då vi socialiserar med andra människor sker detta utifrån ett växelspel där vi svarar på 

varandras tilltal samt alla våra gester är ett direkt gensvar på dessa (Asplund 1987:11). Att 

publicera ett informationsblad för att forma ett harmoniskt växelspel kan ses som ett försök till 

en relation. Lunds Energi har gjort försök till att skapa ett responsorium och varit måna om att 

bygga upp ett bra nätverk för att inte förvärra en redan infekterad relation. Men för att ett 

responsorium ska uppstå krävs det att båda parter är aktiva och tar lika mycket notis om 

varandra vilket Lunds Energi inte upplevt att Trillingbyborna har gjort. Genom våra intervjuer 

framgår det att det har uppstått ett responsorium men att Lunds Energi upplever att de inte fått 

ut så mycket av det mer än ett vidgat kontaktnät. Kraftvärmeverksplanerna har trots allt 

överklagats till miljööverdomstolen av de kringboende och projektet har därmed stannats upp. 

Dock är det ingen av parterna som är beredda att ge upp kommunikationen då de möjligtvis 

ska arbeta och leva sida vid sida framöver samtidigt som de vill vinna i sakfrågan. 

Trillingbyborna har å sin sida varit noga med att fortsätta upprätthålla en kommunikation och 

inte bli asocialt responslösa eftersom de då är rädda att Lunds Energi ska stänga dörrarna för 

insyn. Precis som T3 uttrycker har de boende i Trillingbyarna enbart fördelar med att föra en 

dialog med Lunds Energi. Blir det ett kraftvärmeverk är de boende redan insatta i ämnet och 

kan då lättare kontrollera att Lunds Energi håller sig inom ramarna för vad de lovat angående 

exempelvis buller och transporter. Trillingbyborna förklarar även att då de väljer att 

kommunicera med Lunds Energi har de en god inblick i hur projektet ska utformas och kan 

utifall en ändring görs klargöra för Lunds Energi att detta inte är något de tidigare berättat om. 

Båda parter kan då ta del av den andre partens tankar och då utifrån detta göra närmanden till 

eventuella kompromisser.  

T5 uttrycker att målet inte är att vinna utan att nå en bra helhetslösning med en 

ordentlig lokaliseringsutredning samt att sedan arbeta efter den tillsammans med övrig 

lagstiftning. På denna punkt skiljer sig våra respondenters uttalanden. L1 och L2 vill få 
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igenom ett kraftvärmeverk i bygden men samtidigt komma överrens med de kringboende 

medan T4 har som mål att sätta stopp för hela planeringen och T3 vill vinna respekt åt de 

kringboende från Lunds Energi och därmed visa att det inte går att köra över dem med veka 

uttalanden. Alla har olika mål och syften med projektet där målet inte alla gånger är att vinna 

utan även att komma överrens. Trots detta visar empirin att det faktum att eftersträva ett 

responsorium är en viktig kommunikativ åtgärd för att skapa ett harmoniskt växelspel oavsett 

intressemotsättningar .  

 

5.1.3 Åtskillnad mellan människor och problem  

Att göra åtskillnad mellan människor och problem är ett viktigt element för att nå en 

så harmonisk förhandling som möjligt där påhopp av problem inte ska ses som kritik mot den 

enskilda personen. Att utveckla en personlig relation mellan förhandlingsparterna är en 

naturlig följd av en långt utdragen process (Fisher et al. 1991:25). Lunds Energi och 

invånarna i Trillingbyarna har sedan 2005 förhandlat rörande lokaliseringen av det eventuella 

kraftvärmeverket och därmed kommunicerat med varandra under denna tidsperiod. Att de 

båda parterna efter fem år utvecklat en relation är något som kommer som ett resultat av dessa 

förhandlingar, där de interagerat både genom samrådsmöten samt referensgrupper. Dessa 

samspel har visserligen skett p.g.a. oenigheter men samtidigt bidragit till att både de 

kringboende samt Örtofta- avdelningen på Lunds Energi känner varandra vid namn samt har 

insyn i den andre partens argument. L2 uttrycker i sin intervju att denne skapat en god relation 

med motståndarna och lärt sig se problemet och därtill även människorna som två skilda ting.  

 

”De här människorna är jättetrevliga, många av dem hade jag gärna kunnat tänka mig 

att sitta och dra en whiskey med på en kväll va, men så funkar det ju inte.” 

- L2  

 

Denne betonar även vikten av att komma överrens med sina motståndare då i det här 

fallet kommunikationsprocessen varit långt mer utdragen än vad L2 någonsin hade kunnat 

tänka sig. Förslaget om ett kraftvärmeverk på tomten Örtofta 21:1 kom 2005 och idag, fem år 

senare, är projektet fortfarande enbart i planeringsstadiet. Då en förhandling ofta innebär en 
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utdragen process, vilket presenterats i teoriavsnittet, innebär detta även ett psykiskt 

engagemang hos de inblandade vilket kan bidra till att personliga kontakter knyts (Fisher et 

al. 1991:25).  

T4 visar även denne att det inte är de anställda på Lunds Energi som är källan till 

tvisten. Respondenten är införstådd med att de anställda på Lunds Energi enbart gör sitt jobb 

och inte är ute efter att skapa ovänner. De olika parterna är av olika åsikt i frågan och det är 

detta som är orsaken till dispyten. Det är en intressemotsättning som bildar konflikten, inte 

förmågan att göra åtskillnad mellan människor och problem vilket enligt Fisher är en 

förutsättning för att nå en harmonisk förhandling (Fisher et al. 1991:25). Visserligen har 

samrådsmötena varit känslomässigt stormiga där vissa påhopp gjorts, dock hävdar T3 att detta 

är något som stundens hetta bidragit till och respondenten bekräftar även denne att de är 

införstådda med att Lunds Energi bara gör sitt jobb.  

 

”Tror inte det är någon som har synpunkter på personerna bakom uppdragen och hur 

dessa har genomförts [---] Kan  inte  tycka att det är motståndare som möts utan 

personer som skall genomföra en åtgärd och personer som påverkas av denna” 

- T5 

 

Detta påstående förstärks även av L1 som säger att de anställda på Lunds Energi och 

invånarna i Trillingbyarna helt enkelt har vitt skilda intressen i sakfrågan. Detta behöver, som 

T5 uttryckte i citatet ovan, inte betyda att de är motståndare utan två parter som berörs av en 

sakfråga. L1 menar att Lunds Energi ser det eventuella bygget som något vackert och en 

stolthet för företaget som satsat stora pengar i ett miljöinriktat projekt medan de kringboende 

värnar om sin by och sin hemmiljö.  

 

Vi har väl lärt känna människorna och vi kan ju skilja på sak och person och vi har 

respekt för varandra.  

-  L1 
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Allt detta är något Fisher et al. förespråkar och rekommenderar för att nå en god 

relation även efter det att förhandlingarna är avklarade. Ett samarbete innehållande förtroende 

och respekt är viktiga aspekter i en långdragen process framförallt för de kringboende där 

engagemang är en viktig faktor då de arbetar med motståndsrörelsen på sin fritid (Fisher et al. 

1991:25).  

Att ha förmågan att separera människor och problem är en viktig förutsättning för att 

kunna se problem utifrån den andre partens ögon. Det är en sak att inse att man har olika 

åsikter men en helt annan att emotionellt försöka leva sig in i hur den andre parten upplever 

situationen (Fisher et al. 1991:29). För att göra detta är det viktigt att se på den motsatta 

partens förförståelser och tidigare upplevelser (Heide et al. 2005:157). Det är viktigt att tala 

med varandra och försöka gå runt bordet berättar L2, framförallt då de utvecklat en relation 

till varandra trots meningsskiljaktigheterna. När en organisation går in i en förhandling, 

handlar det inte enbart om att vinna. Lunds Energi vill både få igenom sina planer men även 

skapa ett harmoniskt klimat även efter det att det eventuella bygget sätts igång. Alla våra 

respondenter är införstådda med att en god relation och en öppen dialog underlätta 

förhandlingen både nu och i framtiden (Fisher et al. 2005:26).  

 

”Ja och det är väl då också en viktig sak att hålla en hyfsad relation, vi ska ju ändå 

eventuellt bo ihop sen i 50 år”.  

‐ L1 

 

Att se sakfrågan utifrån Trillingbyarnas perspektiv innebär för Lunds Energi att inse 

vad invånarna i Trillingbyarna känner inför den mark det eventuella Kraftvärmeverket 

kommer att byggas på (Fisher et al. 1991:29). T3 berättar att de flesta som engagerat sig i 

sakfrågan är personer som alla flyttat till bygden nyligen. Respondenten menar att de flyttat 

dit då de bildat familj och därmed sökt sig till landsbygden, ett stenkast bort från staden. T3 

menar också att de valde byarna då där finns fin kulturmiljö samt jordbruksmark, inte för att 

de tycker om industrier. Våra intervjurespondenter i Trillingbyarna berättar att de redan har 

ett stort sockerbruk i bygden som levererar varor till hela Europa vilket därmed drar med sig 

mycket trafik och transporter. Detta är något de lärt sig leva med och accepterat då de bosatt 

sig i bygden. Eftersom fabriken existerat ända sedan 1800-talet är den inte något de 
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kringboende sätter sig emot men betyder enligt T4 inte att de finner industrier vackra och vill 

ha fler till bygden. Detta är något Henecke kallar ”place attachment”, då lokala motståndare 

värnar om en plats nära bostadsorten (Henecke 2006:71). Dessutom upplever T3 att det är 

viktigt att redan vid projektets start vara aktiv och visa både Lunds Energi samt andra företag 

att invånarna i Trillingbyarna är aktiva människor som värnar om bygden.  

 

”Sen är det väl lite det att kan man lägga en grej till så kanske man kan lägga 

ytterligare grejer någon gång i framtiden. Det gäller ju att sätta ner foten lite va. Om 

det här går att få igenom, då kan ju vad som helst gå att få igenom [---] Det gäller att 

vara på hugget från början”.  

- T3 

 

T3 uttrycker även denne att det är mycket positivt att de varit aktiva och uttryckt sin 

åsikt och ifrågasatt Lunds Energi. Respondenten anser att om det i framtiden skulle bli ett 

kraftvärmeverk på tomten Örtofta 21:1 har Trillingbyarna fördel i att de varit företagsamma 

och pressat Lunds Energi på hur det eventuella produktionen kommer se ut. Om Lunds Energi 

nu inte skulle följa vad de lovat är det lätt för Trillingbyborna att överklaga deras arbete. Detta 

kan liknas vid Fishers teorier som säger att då man ger med sig i en sakfråga kan detta bidra 

till att motparten därefter tror sig kunna trycka på ännu mer då man upplevs som lätt att 

övertala (Fisher et al. 1991:27). I detta fall innebär denna teori att Trillingbyborna är rädda för 

att ge med sig angående kraftvärmeverket då Lunds Energi kanske skulle få för sig att det är 

möjligt att ansätta dem ytterligare och då bygga en ännu större industri än vad som från början 

var tänkt. Likaså menar T3 att man genom dessa överklaganden visar prov på styrka inför 

andra företag som möjligtvis skulle vilja bygga på tomten i framtiden och använder sig av 

argumentet att där redan finns två stora industrier.  

Ur vårt empiriska material kan vi alltså utskilja att man som deltagare i en konflikt 

aldrig tjänar på att angripa motståndaren personligt. Det enda som händer är att du förlorar 

dennes respekt och delvis förstör för fortsatta förhandlingar. Genom att skapa en mer 

personlig relation med motparten blir det lättare att förhandla fram kompromisser och beslut 

vilket gör situationen mer hållbar från båda håll. Då våra frågeställningar handlar om hur 

personliga intressen påverkar kommunikationen och vilka kommunikationsstrategiska 

19 
 



åtgärder som är väsentliga för att uppnå en lyckad förhandling, har vi sett ett samband mellan 

ett bra samarbete och åtskillnad mellan människor och problem. Alla våra intervjupersoner 

uttrycker uppskattning angående hur de utvecklat en relation där de trots 

meningsskiljaktigheter kan mötas och hämta information från varandra på ett personligt plan. 

Kommunikationsåtgärderna har ur denna synpunkt övervunnit intressemotsättningarna.  

 

5.2 NIMBY 

Som redogjorts ovan i rubrik 4.4, yttrar sig NIMBY- syndromet ofta i områden där 

industrier skall byggas och de boende gör motstånd mot att få en industri i närheten av sitt 

hem. De boende i dessa områden är rädda för att en eventuell industri kommer att förstöra 

deras nuvarande hemmiljö och opponerar sig därmed mot denna förändring (Kraft & Clary 

1991 i Vedung & Olofsson 1995:77). Vi låter det vara osagt om det ”bör” byggas ett 

kraftvärmeverk eller inte på den angivna platsen men i fallet Lunds Energi mot Trillingbyarna 

stöter vi på spår av NIMBY- ism. Genom intervjuer med anställda på Lunds Energi och 

boende i Trillingbyarna fick vi fram deras tankar om vad NIMBY hade för del i motståndet 

mot det eventuella bygget på tomten Örtofta 21:1. Av de intervjuade från Trillingbyarna 

tyckte alla att kraftvärmeverket var positivt ur miljösynpunkt och ett viktigt steg mot målet för 

en bättre miljö men var negativa till dess lokalisering med hänvisning till placeringen nära 

bostaden. L1 och L2 från Lunds Energi, var båda överrens om att detta är tecken på NIMBY- 

ism. Denna teori passar enligt dem utmärkt in på det som försiggått mellan Lunds Energi och 

Trillingbyborna då anläggningen anses bra ur miljösynpunkt men ingen är beredd att ha det 

nära sin bostad.  

 

Nej, de tycker ju anläggningen är bra. En anläggning som är koldioxidneutral, det vill ju hela 

Sverige ha.  Det är bara det att det inte ska ligga där. För dem är det ju en annan sak, för dem 

är det mycket mer nära inpå och man kan ju mycket väl ha förståelse för det. 

- L1 

 

T 4 är positiv till byggnationen och skulle kunna tänka sig att låta Lunds Energi lägga 

ett kraftvärmeverk på tomten Örtofta 21:1, om detta hade varit den bästa platsen att bygga på 

vilket T4 tillsammans med övriga motståndare inte anser. T5 menar att 

lokaliseringsutredningen har haft stor betydelse då den enligt denne är dåligt gjord vilket har 
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bidragit till de boende kan ha blivit negativa till bygget trots att de är positiva till dess 

miljövänliga produktion. T4 uttrycker vidare att en eventuell industri hade varit möjligt om 

Lunds Energis anställda vore villiga att kompromissa med Trillingbyborna och bygger ett 

mindre kraftvärmeverk än vad som från början var planerat eller alternativt gräver ner delar 

av det. Däremot upplever både T3 samt T4 att Lunds Energi inte är beredda att acceptera 

dessa förslag vilket gör att de därmed inte kommit närmre en kompromiss. Detta tyder på att 

respondenternas attityder inte sammanfaller med NIMBY- ism då de enligt respondenterna 

skulle vara beredda att lägga byggnationen nära hemmet men under vissa restrektioner. Dock 

hade de föredragit att projektet helt blåses av. T3 uttrycker vidare att det inte går att applicera 

NIMBY- ism på de boende i Trillingbyarna då de redan har något på sin ”bakgård”, nämligen 

ett stort sockerbruk. T3 tycker istället att man skulle kunna kallade det för ”Not- Anything- 

More- In- My- Backyard”, då det redan finns en stor industri i närheten av de boende och det 

därmed inte är rättvist att bygga ännu en industri intill. De intervjuade invånarna i 

Trillingbyarna uttrycker att de inte är intresserade av att Lunds Energi bygger en industri i 

närheten av bostaden, tillika på vad man kan kalla för deras ”bakgård”. Alltså skulle vi med 

de källor vi använt oss av i rubrik 3.2 vilja styrka att detta är ett fall av NIMBY- ism. Vi kan 

tydligt konstatera att det inte rör det sig om ett NIABY- fall då Trillingbyborna överlag är 

positiva till kraftvärmeverket i sig. Men eftersom de inte anser Örtofta 21:1 vara en bra plats 

att bygga på, vilket kan ha att göra med att det ligger för nära deras hem är det då liktydigt 

med NIMBY- ism (Devine-Wright 2004:131-132). 

Det är förståeligt att NIMBY- syndromet kommer till uttryck i en situation liknande 

denna. Sannolikheten att någon skulle vilja ha en stor fabrik nära sitt hem idag är inte lika stor 

som för ca 150 år sedan. Då gick Sverige från att vara ett bondesamhälle till att bli ett 

industrisamhälle och det behövdes arbeten till dem som inte längre kunde försörja sig på 

jordbruk. Då arbetade många nära arbetsplatsen för att smidigt kunna ta sig till och från 

arbetet då exempelvis transporterna inte var vida utvecklade (Carlson & Rosén 1961:440 & 

488). Idag har samhället förändrats avsevärt och ofta bor man inte där man jobbar vilket T3 

påpekar i sin intervju. 

 

 ”Vi bygger en fabrik, visst är det jättebra. Så var det ju förr, så är det inte riktigt 

nu [---]  folk jobbar inte längre där de bor, det gjorde man förr va”.  

- T3 

 

Detta är dock inget vi har valt att inrikta oss på och lämnar det därför osagt hur ett lands 
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tillstånd skulle påverka huruvida befolkningen i landet ställer sig positiva eller negativa till att 

ha industrier, eller som i detta fall ett kraftvärmeverk, nära sin bostad.  

För att dra en parallell till tidigare forskning så presenterar Wolsink i en av sina 

rapporter om vindkraftverk det faktum att om ingen vill ha ett vindkraftverk nära sig, sinkar 

man utvecklingen av nya vindkraftverk och agerar rent av egoistiskt (Wolsink 1999 i 

Renewable Energy 21, 2000:52). T4 ställer sig mot denna tes med argumentet att begreppet 

demokrati innebär att alla har rätt att komma till tals. Därefter är det upp till 

miljööverdomstolen att avgöra vilken sida som har rätt, vilket enligt T4 inte har med egoism 

att göra.  

Genom våra intervjupersoner fick vi i intervjuerna reda på att de misstänker att tomten 

Örtofta 21:1 redan från första början var ett förstahandsalternativ. För att minska de negativa 

reaktioner som uppstod, är alla parter överrens om att det hade varit lämpligt att tillsammans 

med kommunen göra en grundlig utredning om varför tomten som nu kommit att kallas 

Örtofta 21:1 skulle vara den bästa platsen för denna industri. T4 uttrycker att om 

organisationen hade kommunicerat via en auktoritet redan vid planeringsstadiet hade 

befolkningen möjligen lättare tagit till sig att industriplaceringen på tomten Örtofta 21:1. T4 

menar med detta att det är lättare att acceptera ett beslut som härledes ur en demokratisk 

process. Det är även lättare att acceptera något som har utretts ordentligt och som godkänts 

genom klara bevis, argument och medhåll från övriga inblandade. Genom noggranna 

bakgrundsobservationer i områden som är aktuella för en eventuell industri kan organisationer 

på ett bra sätt lägga upp strategier och redan från början arbeta utifrån att det är ett NIMBY- 

fall de har att göra med.   

Det tycks utifrån detta perspektiv vara så att intressemotsättningarna har att göra med 

att bevekelsegrunderna hos invånarna i Trillingbyarnas härletts ur att lokaliseringsutredningen 

varit bristfällig. Organisationen har inte lyckats övertyga de kringboende om att Örtofta 21:1 

är den bästa platsen att bygga på. Dock har kommunikationen upprätthållits genom en dialog 

där Trillingbyborna tydligt påpekat att de inte vill ha ett kraftvärmeverk i närheten av sina 

bostäder. Dessa åsikter har kommunicerats och framförts men för att nå ett gemensamt beslut 

handlar det om att nå kompromisser i intressemotsättningarna samt komplettera med 

kommunikativa åtgärder. Bevekelsegrunderna har kommunicerats vid referensgrupperna men 

problemet står trots detta kvar. Kommunikationen kan underlätta utgångsläget men 

fortfarande är det andra åtgärder som också behöver göras som motarbetar de skilda åsikterna.  
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NIMBY- ism är ett vida utbrett syndrom som yttrar sig ofta. Genom noggranna 

bakgrundsobservationer av de boende i områden som är aktuella för en eventuell industri kan 

organisationer på bra sätt lägga upp strategier och redan från början arbeta utifrån att det är ett 

NIMBY- fall de har att göra med.  

 

6. Slutdiskussion 

Vi har i denna uppsats och utifrån vårt empiriska material försökt karlägga den 

betydelse kommunikation har för att lösa svårigheter i en konflikt liknande den mellan Lunds 

Energi och Trillingbyborna. Uppsatsen redogör även för vad som är ett kommunikativt 

problem i en förhandling och när det handlar om något annat såsom en intressemotsättning. 

Utifrån våra intervjuutsagor finns det tecken på att det i denna förhandling ryms både 

skilda personliga intressen samt bristande kommunikationsåtgärder. För att en förhandling ska 

bli lyckad är det utifrån vårt empiriska material, som stämmer överrens med tidigare teorier, 

viktigt att redan innan en förhandlings start kartlägga sin motpart. Det är även viktigt att se 

vilka svårigheter som kan komma att uppstå under projektets gång. Intervjurespondenterna i 

Trillingbyarna upplever att bristande förarbete varit en bidragande orsak till att det uppstått en 

konflikt mellan parterna. Med detta i bakhuvudet är det fördelaktigt att arbeta fram en strategi 

och sedan utifrån denna ge sig in i förhandlingen. Detta är något denna förhandling tycks 

sakna vilket ligger till grund för den konflikt som senare uppstått parterna emellan. Lunds 

Energi gick ut med lokaliseringsbeslutet via media utan att först förmedla eller diskutera 

projektet med de berörda parterna, därav kände sig de boende i Trillingbyarna överkörda samt 

åsidosatta. Detta ledde vidare till upprördhet och motstridighet till projektet. För Lunds 

Energis del kom det som något av en chock, de hade inte räknat med en opinion liknande 

denna vilket kan ha att göra med att de inte gjort någon mottagarundersökning. Alla tre 

intervjurespondenter från Trillingbyarna hävdar att detta försämrade förutsättningarna för att 

Lunds Energi skulle få igenom sitt projekt och var en av de större felande 

kommunikationsåtgärderna som gjorts under förhandlingen. Detta är något de anställda på 

Lunds Energi själva är medvetna om och känner sig ångerfulla inför då denna konflikt satt 

stopp för deras fortsatta arbete som också är en stor investering för företaget.  

Dock har Lunds Energi gjort stora kommunikativa försök till att skapa ett 

responsorium vilket de boende i Trillingbyarna varit måna om att acceptera. Genom att skapa 
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ett responsorium med sin motpart har man kommit en bra bit på vägen till att skapa en dialog 

vilket är en viktig beståndsdel för att nå ett slut på konflikten. De kringboende känner en 

uppskattning över all den information de fått och fortfarande får av Lunds Energi rörande 

projektet. Oavsett hur negativa de ställer sig till kraftvärmeverket, är de fortfarande 

intresserade av att ha öppna kommunikationskanaler vilka kan minska risken för eventuella 

missförstånd och motsättningar. Därmed är det hela tiden viktig att värna om sin motpart och 

dennes intressen för att inte förstöra en ofta redan infekterad relation. Även detta kan 

benämnas som en viktig kommunikativ åtgärd och våra Trillingbyrespondenter känner en 

besvikelse över att referensgrupperna lades ner samtidigt som Lunds Energi upplever att de 

inbjudna Trillingbyborna missbrukade den information de fick vid dessa möten till att skapa 

ett större motstånd. Lunds Energi är dock fortfarande, trots överklaganden och arga insändare, 

intresserade av Trillingbybornas åsikter och vill att responsoriet mellan de bägge parterna ska 

kvarstå så länge de har anledning att diskutera med varandra. Dessa åtgärder är något som 

uppskattas av de inblandade och hjälper till att göra åtskillnad mellan människor och problem. 

Det är alltså viktigt att oavsett hur långt kontroversen går, upprätthålla en dialog och tala 

sanning. Kommunikation bidrar till åtskillnad mellan människor och problem vilket i och med 

detta bidrar till chanserna för att upprätthålla en dialog. Dialog kan medföra att de inblandade 

ser till sakfrågan och inte människorna bakom. Detta kan i annat fall bidra till en starkare 

dispyt och försämra möjligheter till att nå en kompromiss och därmed förstärka 

intressemotsättningarna. Med hjälp av respekt för den andre partens intressen och åsikter har 

Lunds Energi och Trillingbyborna lyckats hålla konflikten på en hanterbar nivå allt eftersom 

förhandlingen fortskridit och kommunikationen prioriterats mer och mer.  

Något som utifrån vårt empiriska material i mindre grad uppfattats som ett 

kommunikativt problem och mer som en intressemotsättning är lokaliseringen av det 

eventuella kraftvärmeverket. De olika parterna är av skilda åsikter i frågan och allt kan inte 

enbart lösas med hjälp av kommunikation. De kringboende är alltså inte negativa till industrin 

i sig men vill inte ha den i närheten av sin egen bostad. Om Lunds Energi genom en 

bakgrundsanalys av de boende i Trillingbyarna lyckats definiera detta syndrom redan i 

upptakten av projektet skulle de antagligen haft möjlighet att lägga upp en strategi som bättre 

passat detta sorts problem vilket gör att det trots allt kan klassas som ett sorts 

kommunikationsproblem. Det som från början var en intressemotsättning kan alltså till viss 

del omvandlas till en kommunikativ åtgärd där en dialog skapas och kompromisser 

förhandlas. Intressemotsättningar påverkar attityder och gör oss ofta förargade, framförallt om 
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det handlar om något som står oss nära, såsom hemmet. Men detta kan underlättas via 

kommunikation där kommunikativa beståndsdelar förbättrar förutsättningarna för en 

kompromiss.  

Som våra intervjupersoner säger så är de allesamman medvetna om att om 

kraftvärmeverket eventuellt byggs i Örtofta kommer Lunds Energi och Trillingbyarna vara 

grannar under lång tid framöver, och vem vill vara ovän med sin granne oavsett hur kraftfull 

den må vara?  
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