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Abstract 

In this essay I will investigate the role of science in the political govering process 

and if you can call it rational. I have chosen Swedish windpower as a case, which 

through political decisions are under huge expansion. As theoretical ground I use 

Lennart Lundkvist’s theory of ecological rational gouvernance and look at two 

propositions from the Swedish government. By using different criteria that I have 

created from my theory and test them on the text I discover that the policy process 

around windpower do use science but not in a complete rational way.  
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1 Inledning 

Att ha välfungerade infrastruktursystem som t.ex. transport-, energi- och 

vattensystem är av oerhörd betydelse i det moderna samhället. De anses ha en 

nyckelroll i omställningen mot en hållbar samhällsutveckling, såväl miljömässigt 

som socialt och ekonomiskt. 

 

”Enligt FN:s klimatpanel kan en fortsatt temperaturökning inte hindras och 

därför behövs kunskaper om hur naturen och samhället påverkas och om hur 

samhällets infrastruktur behöver anpassas. För att åtgärder och anpassning ska 

kunna komma till stånd behövs informations- och kunskapsuppbyggnad i 

samhället. En tydlig dialog mellan forskare, beslutsfattare, myndigheter, företag 

och den breda allmänheten krävs också, så att dessa på bästa sätt kan bli både 

delaktiga och pådrivande i den nödvändiga förändringsprocessen.” (Formas) 

 

I ett steg mot en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige sker en snabb 

utbyggnadav vindkraften som en alternativ förnybar källa i form av ”grön” 

elproduktion. Drivkrafterna bakom detta storskaliga projekt har dock börjat 

ifrågasättas från olika håll och om det faktiskt finns någon rationalitet i de 

politiska besluten. I den politiska debatten använd ofta vetenskapliga grunder för 

att styrka sin ståndpunk då tanken om människan som en rationellt tänkande 

varelse fått fäste i vårt samhälle sedan upplysningen. “We live in an era of 

resurgent rationalism in human affairs. Perhaps at no time since the 

Enlightenment heave we experienced such faith in the rationalism of science and 

technology.” (Jones 2001 s 4) 

Ett av dagens svåraste politiska problem är klimatfrågan och hur vi skall 

kunna lösa de miljöproblem vi står inför. I det moderna samhället betonar vi 

teknik och vetenskap som vägen till utveckling och framgång, framför till 

exempel religiösa ideal. Nu hörs dock röster i Sverige om att en ny religion har 

gjort intåg i det offentliga, ekologismen. Alexander Bard och Adam Cwejman 

skriver i en debattartikel att ”(...) rationella lösningar får allt mindre utrymme i 

dagens miljöpolitik,(…) utan istället moraliserar ekologisterna över människans 

existens och hänger upp sig på destruktiva religiösa slagord.“ (Expressen) 

Idéhistorikern och författaren Johan Norberg menar att så fort politiker hör orden 

grön energi uttalas får det något ”fuktigt i blicken” och alla vill vara med och ta 

del av kakan. Norberg efterlyser mer verklighetsanknytning och mindre religion i 

miljöpolitiken och miljödebatten (Metro). Detta kan få en att undra om dagens 

miljöpolitik handlar mer om att ”göra rätt” än att göra rätt saker? 

1.1 Tidigare forskning 
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Det finns en del tidigare forskning att tillgå på området. Osäkerhet kring miljö 

och hållbar utveckling har fått forskare att belysa vikten av vetenskaplig kunskap i 

utformandet av politik. Lennart Lundkvist har utformat en teori om ett ekologiskt 

rationellt hållbart styrande Lundkvist menar att på grund av den osäkerhet som 

erhålls på området finns det ett ökat behov att basera det politiska styrandet på 

vetenskaplig kunskap om ekosystem och effekterna av resursanvändande. Detta 

betyder att vetenskaplig expertis kommer att ha en nyckelposition i det politiska 

styrandet för hållbar utveckling. Forskarsamhället bes att estimera hur stor skala 

miljöproblemen är, hitta tekniskt, ekonomiskt och socialt möjliga lösningar. 

Lundkvist anser att vi närmar oss en ”scientification of ecological politics” 

Deltagare i debatten om ekologiskt styrande använder ofta vetenskapliga 

argument för att försvara sina positioner. (Lundkvist 2004 s 87) 

I avhandlingen ”Pure science or policy involvement? Ambiguous boundary-

work for Swedish carbon cycle science” resonerar Eva Lövbrand kring gränsen 

mellan kunskap och politik i politiken kring kol. Lövbrand menar att sociala 

relationer formar den dagliga forskningspraxisen och hur dras resultaten sedan 

tolkas och används i lagstiftningsområdet. Hon menar dock att vi behöver mer 

empirisk forskning för att förstå kopplingen mellan vetenskap och skapande av 

policy (Lövbrand s 45). Åsa Knaggård har skrivit en avhandling om vetenskaplig 

osäkerhet och dess påverkan av policyprocessen i svensk klimatpolitik. Knaggård 

menar i at tbeslutsfattandet i svensk klimatpolitik överensstämmer med 

inkrementalism, dvs. att besluten påverkas mer av den nuvarande praxisen än att 

det ej råder vetenskaplig konsensus bland forskarna. En annan slutsats är att olika 

forskare verkar ha olika möjlighet att påverka, beroende på rykte och kontakter 

(Knaggård). 

Jag är dock mer intresserad av hur den vetenskaps som valts ut används i 

beslutsfattandet, vilket jag skall undersöka på min empiri. 

1.2 Val av fall 

Valet av Sverige och svensk vindkraft som fall har jag gjort av ett flertal 

anledningar. Först och främst bor jag i Sverige vilket gör att det är intressant 

för mig som enskild forskare. Sedan som Lundkvist uttrycker finns det även 

heuristiska och kumulativa skäl. Sverige beskrivs vara i framkant när det gäller 

miljö och ekologisk policy och kan därför tyckas vara ett fall där man borde finna 

rationalitet. Det har även skrivits mycket om hur rationellt styrande bör se ut men 

mindre om hur det verkligen ser ut (Lundkvist 2004 s 201). Det är därför 

intressant att göra en empirisk undersökning, vilket avhandlingen ovan också 

nämner. Vi har tidigare i Sverige sett bevis på att ett stort infrastrukturprojekt som 

inte använde vetenskaplig kunskap trots att den funnits tillgänglig, den så kallade 

hallandsåstunneln. Tunneln var en del i en storskalig satsning av svenska staten 

för en förbättrad infrastruktur i landet. Genom att inte lyssna på den vetenskapliga 

kunskapen som fanns blev projektet skadligt för miljön och betydligt dyrare och 

långdraget än planerat. 
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Idag satsas det storskaligt på svensk vindkraft i omställningen mot förnybar 

energi. Finns samma tunnelseende som med byggandet av hallandåsen? Det är 

uppenbart om man tittar på de många utvärderingar gjorda om tunnelbyggandet 

att vetenskapens roll blev gång på gång ignorerad på många områden (Lundkvist 

2004 s 111). Hallandsåsen visar att exploaterande storskaliga projekt kan fortsätta 

utan att bry sig om att ta vara den på den kunskap som finns om effekterna på den 

hållbara utvecklingen (Lundkvist 2004 s 115) Nu är vindkraften snabbt på väg att 

byggas ut för en massiv tillämpning. Då måste den också granskas och 

ifrågasättas (Ericson 2000 s 50). 

1.3 Syfte/Frågeställning 

Ordet policy används ofta och av många för att beskriva en rationell process 

(Hill 2005 s 10). Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur 

vetenskaplig kunskap används i utformandet av vår miljöpolicy och i det politiska 

beslutsfattandet. Ämnet finner jag vara både inomvetenskapligt och 

utomvetenskapligt relevant. Det utomvetenskapliga kravet är att forskningsämnet 

skall ha någon relevans för omvärlden genom att vara betydelsefullt sett ur ett 

politiskt, ekonomiskt, eller socialt sätt (Teorell m.fl. 2007 s 18). Jag ser det som 

viktigt för oss medborgare att hitta vägar att granska och förstå de politiska 

besluten och hur de är grundande. Det är en viktig byggsten i vårt demokratiska 

samhällssystem för att kunna ge legitimitet åt våra makthavares beslut. Det är 

stora statliga subventioner som delas ut till vindkraften varje år och det är vi 

skattebetalare som står för notan. Det är viktigt att förstå vad vi betalar för och 

vad vi får i återgäld. Ett kombinerande krav är det inomvetenskapliga kriteriet 

som säger att arbetet skall eftersträva kumulativitet, dvs. ge ett bidrag till den 

hittillsvarande forskningen (Teorell m.fl. 2007 s 18). Jag hoppas min uppsats skall 

ge ökad förståelse om hur vetenskap inkorporeras i politiska beslutsprocesser och 

hur vi kan förstå detta i relation till idealet om rationalitet. 

Jag vill göra en policyanalys av svensk miljöpolitik då jag är intresserad av de 

bakomliggande faktorer som leder fram till en viss politik. En policy handlar om 

en slags avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade 

mål. Den skall alltså vägleda mot de handlingar som troligtvis leder till ett 

önskvärt resultat. Termen används främst inom offentliga och privat 

organisationer och företag. Utforskandet av policyprocessen är helt klart en 

mycket viktig del inom statsvetenskapen, där man är intresserad av förklaringar 

till olika outputs inom politiken (Hill 2005 s 12). För att konkretisera mitt syfte 

väljer jag alltså att inrikta mig på vindkraftspolitik. Detta är nödvändigt då 

allpolitik utspelas på den konkreta nivån och alla de andra nivåerna är någon form 

av generalisering i relation till denna (Lundquist 1993 64). Jag har inga 

nomotetiska ambitioner med denna uppsats genom att skapa några generella regler 

för beslutsfattande utan det handlar i första hand om att förstå den beslutsprocess 

jag undersöker. Med mitt kriterium om kumulativitet kommer jag ändå att bidra 
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med ytterligare förståelse som förhoppningsvis hjälper till att kunna förklara 

policyprocesser i mer generella termer. 

Min frågeställning blir således; 

 

Hur använder den svenska regeringen vetenskaplig kunskap i utformandet av 

beslut kring utbyggandet av svensk vindkraft? 

1.4 Metod 

Policyanalysen är en visserligen teoretiskt informerad men ändå en högst praktiskt 

verksamhet. Nyttan av en metod och teknik avgörs mindre av dess korrekta 

tillämpning eller dess elegans, även om de också är dygder, än av dess 

ändamålsenlighet, givet en mängd begränsningar som hör samman med en 

specifik policyprocess. Även valet av policyanalytiska verktyg blir mer en fråga 

om praktiskt omdöme än ett objektivt övervägande av för och nackdelar med olika 

metoder. (Premfors 1989 s 45) För mitt syfte anser jag det bäst men en kvalitativ 

studie för att ha möjlighet att gå in på djupet när jag analyserar mitt material. 

Policyprocesser är ofta fallstudier där man använder någon form av kvalitativ 

metod (Hill 2005 s 14). Min metod är en idékritisk kvalitativ textanalys, då mitt 

material består av olika sorters dokument. Den idékritiska ingångspunkten gör att 

jag kan testa mitt material mot externa bestämda kriterier som jag hämtar ur min 

teori. Studerar vi energipolitik måste vi ta reda på vad naturvetare, utredare och 

andra sagt om de olika energikällornas uthållighet. På så sätt kan idékritikern 

bedriva både en relevant och kvalificerad diskussion om innehållet av politiska 

budskap utan att själv behöva genomföra en egen empirisk prövning (Beckman 

2007 s 66). 

Jag tar i min uppsats vissa ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

som får konsekvenser för arbetets genomförande. Jag är ontologiskt realistisk då 

jag anser att det finns en verklighet där ute oberoende av oss, som det går att finna 

kunskap om. Däremot är denna kunskap inte objektiv utan formas av den kontext 

den skapas i och jag är därmed epistemologiskt subjektiv. Detta får konsekvenser 

för mitt teorianvändande. 

1.5 Teori 

Mina externa kriterier för analysen kommer att skapas utifrån min valda teori. 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Lennart Lundkvist teori om ekologiskt 

rationellt styrande. I sin bok Sweden and ecological governance presenterar 

Lundkvist sina kriterier för rationellt ekologiskt styrande och en tidmässing 

beskrivelse om hur det har sett ut I Sverige. Inom ramen av denna teori finns en 

rad olika kriterier men utifrån uppsatsens syfte väljer jag att bara använda de som 
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berör vetenskap. Detta eftersom jag i denna uppsats är intresserad av hur 

regeringen inkorporerar vetenskaplig kunskap i beslutsprocessen. Miljöfrågor ofta 

är komplexa fenomen där fullständig information inte alltid finns, vilket är ett av 

antagandet i rationell teori. Därför kommer jag att resonera kring begreppet 

rationalitet och använda mig av Simon Herberts teori om begränsad rationalitet. 

Utifrån min epistemologiska utgångspunkt behöver begreppet vetenskaplig 

kunskap också problematiseras då det har betydelse av vem och i vilken kontext 

kunskapen skapas. I syfte att synliggöra detta använder jag Sheila Jasanoff’s 

definitioner av olika sorters vetenskaplig kunskap ifrån Science and Technology 

studies. 

1.6 Material/Avgränsning 

För att kunna besvara en frågeställning behövs information som kan samlas in 

genom olika materialsamlingsmetoder. Det material jag valt att använda i denna 

uppsats är i först och främst förstahandsmaterial av redan existerande källor 

bestående av SOU-rapporter och propositioner av regeringen och synpunkter på 

detta av riksdagen och olika remissinstanser. Förstahandsmaterial är bra att tillgå 

rent källkritiskt då det inte är någon annan som redan tolkat texten. 

Parlamentariska kommissioner som undersöker olika nya policys samlar ofta 

vetenskapliga argument och expertkommentarer om vad som skall göras och hur 

det skall göras när de ger rekommendationer i SOU-rapporter (Lundkvist 2004 s 

115). Jag kommer även att använda andrahandskällor i mitt material. 

Andrahandskällor är främst (debatt)artiklar, undersökningar och rapporter som 

hänvisar till olika undersökningar som kritiserar dagens vindkraftspolitik. Detta på 

grund av dels det tidsutrymme som föreligger denna uppsats då jag inte har 

kapacitet att undersöka allt material själv. Det är trots allt inte deras resultats 

giltighet som är relevant för denna uppsats, vilket jag inte heller är i position att 

kunna bedöma, utan dessa används i syfte att påvisa att det inte råder konsensus 

på området och att olika fakta finns att tillgå. Jag kommer dock självklart att vara 

eftertänksam och källkritiskt mot mitt material och varifrån jag hämtar det. 

För att avgränsa min uppsats har jag valt att fokusera kring två propositioner 

av regeringen; 2001/02:143 Samverkan för en effektiv och miljövänlig 

energiförsörjning och 2008/09 Prövning av vindkraft. Jag har valt att utgå från 

dessa två på grund av att de berör utbyggande av vindkraft. De ligger också olika i 

tiden och ny vetenskaplig kunskap borde ha tillkommit till den senare 

propositionen. Det är av intresse att sen om regeringen anpassar sig efter det eller 

om samma praxis fortfarande råder. 

1.7 Disposition 
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I kapitel 1 har jag kortfattat introducerat ämnet och beskrivet upplägget och 

strukturen för min uppsats. Det nästkommande kapitlet, kapitel 2, är ett 

teorikapitel där jag beskriver min teori och resonerar kring vissa begrepp som är 

av stor betydelse för vidare analys. I kapitel 3 som är metodkapitlet redogör jag 

mitt metodval och förklarar hur jag skall angripa mitt material. För att använda 

mina teorier på det empiriska materialet krävs det någon form av 

operationalisering, vilket jag kommer att beskriva närmare kapitel 4. Därefter har 

jag mina analysverktyg klara och i kapitel 5 kommer jag beskriva mitt fall 

närmare. I kapitel 6 väver jag dessa samman och analyser mitt fall utifrån mina 

analysverktyg. I kapitel 7 presenteras min slutsats där jag med hjälp av mina 

resultat försöker att svara på min frågeställning och därigenom uppnå mitt syfte. 

Sist men inte minst avslutas uppsatsen men en referensförteckning i kapitel 8. 
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2 Teori och begrepp 

Min teoretiska utgångspunkt i denna uppsats är Lennart Lundkvists teori om 

ekologiskt rationellt styrande. En teori är uppsättning sammanhängande hypoteser 

om hur verkligheten ser ut (Teorell m.fl 2007 s 43). Lundkvist presenterar i sin 

teori ett flertal kriterier som skall vara uppfyllda för att det politiska styrandet 

skall anses vara ekologiskt rationellt. Teorin är i mångt och mycket en normativ 

teori om hur Lundkvist anser att ett rationellt ekologiskt styrande bör se ut. Jag 

har ingen normativ ambition i denna uppsats och tar därmed inte ställning till om 

detta är önskvärt eller inte. Det är snarare en teorianvändande studie för att 

försöka förstå mitt fall. Det kan också förhoppningsvis leda till teoriutveckling 

genom att jag uppfyller det inomvetenskapliga kriteriet om kulmulativitet. Det 

finns dock invecklade begrepp i Lundkvist teori som behöver resoneras kring 

djupare än vad Lundkvist själv gör. Rationalitet och vetenskaplig kunskap är två 

begrepp som är av stor betydelse för det teoretiska resonemanget och behöver gås 

in på mer djupgående. Därför väljer jag att komplettera med två ytterligare teorier 

som behandlar just dessa begrepp. Dels Herbert Simons teori om begränsad 

rationalitet och Jasanoffs teori om olika former av vetenskaplig kunskap hämtat 

från Science and Technology studies. 

2.1  Rationellt ekologiskt styrande 

Lundkvist presenterar i sin bok Sweden and ecological governance Stradding the 

fence, en teori om hur ett, enligt honom själv, önskvärt politiskt styrande skall 

vara ekologiskt rationellt. Detta inrymmer betydligt fler dimensioner än 

användandet av vetenskaplig kunskap, som individens självbestämmande vs 

statlig auktoritet och hur och på vilken nivå samhället skall adressera frågor om 

hållbar utveckling. Inom ramen för denna uppsats och för mitt syfte finner jag det 

dock endast relevant att behandla avsnittet om vetenskaplig kunskap. Där försöker 

Lundkvist besvara hur ett politiskt system borde konstrueras för att säkerställa att 

relevant vetenskaplig kunskap tas in i beslutsfattande i frågor rörande hållbar 

utveckling och som möjliggör ett demokratiskt ansvarsutkrävande av dessa 

beslutsfattare (Lundkvist 2004 s 4). Lundkvist ställer upp följande normativa 

kriterium: 

“Ecological rational governance has institutional capacities to interpret and 

effectively transform scientific sustainability directed arguments into integrated 

and collectively binding policies and decisions legitimized by representative 

democratic government.” (Lundkvist 2004 s 6) 



 

 8 

2.1.1 Kunskapens roll 

Vetenskaplig kunskap har en central och mycket betydelsefull roll i utformandet 

av politiska beslut kring hållbar utveckling. Lundkvist menar att eftersom beslut 

om resursanvändande ofta är lika med beslut under osäkerhet, finns det ett stort 

behov av vetenskaplig kunskap som förmår bidra med utvärderingar av 

tillgängliga alternativ, både ex ante och ex post (2004 s 13). Det finns dock en 

gräns för hur mycket inflytande vetenskapen skall ha i ett demokratiskt samhälle. 

Vetenskaplig kunskap om ekosystemen och åsikter om god resursanvändning bör 

vara en integrerad del av de bredare sociala och ekonomiska övervägandena, men 

den slutliga makten skall ligga hos medborgarna (ibid). Detta är i slutändan en 

normativ debatt där olika värden står mot varandra. Eco-auktoritära menar att 

vetenskap är en slags ”objektiv auktoritet” som skall gå före demokrati som kan 

försvåra processen. Andra argumenterar att besluten berör fler än experterna och 

att folket, eller deras representanter skall ha sista ordet (Lundkvist 2004 s 90). 

Det vetenskapsmän förväntas bidra med är att bedöma den rumsliga och 

tidsmässiga omfattningen av miljöproblem och att definiera flera tekniskt, 

ekonomiskt och socialt genomförbara lösningar (Lundkvist 2004 s 87). Inom den 

vetenskapliga sfären råder det emellertid ofta ingen övervägande konsensus 

mellan olika forskare. Detta innebär att forskare behöver bedriva någon form av 

lobbyverksamhet för att få fram sina resultat. Konsekvenserna blir, menar 

Lundkvist, en politisering av forskningen och gränserna mellan politik och 

vetenskap blir alltmer suddiga (2004 s 88). Idealiskt är det experter och forskare 

inom olika forskningsinstitutioner som skall generera och validera fakta och själva 

forskningsprocessen skall inte vara styrd av politik eller specifika intressen. Den 

vetenskap som produceras skall prioriteras genom tillgång till vetenskaplig fakta 

om dess omfattning och konsekvenser, vilket kräver olika former av kunskap. 

Argumentet att forskning om hållbar utveckling borde vara mindre styrd av 

nyfikenhet och styrd av problemlösning leder till en omvärdering av vetenskaplig 

standard med avseende på ”tolerabla” osäkerheter (Lundkvist 2004 s 89).  

Lundkvist menar att vetenskapens roll är oroligt viktigt men måste vara inom 

de demokratiska strukturerna. Frågan om vilken kunskap bör underkastas 

vetenskaplig forskning och produktion av kunskap besvaras genom en besvärlig 

balansering av vetenskapliga, politiska och sociala aspekter. En institutionaliserad 

dialog mellan vetenskap och politik kan guida politiska beslut om hur man skall 

allokera offentliga sponsringar för framtida forskning (Lundkvist 2004 s 91). För 

att komma tillbukt med hur och från vem kunskap skall genereras ifrån borde 

hanteras genom att säkra en struktur av autonoma och halvautonoma institutioner 

som samlar, bedömer och sedan sprida kunskap om hållbar utveckling till 

politiska beslutsfattande organ och till allmänheten i stort. Detta kan inkludera 

universitet, oberoende forskning och övervakande institutioner, men också 

organisationer som hittas i rättsliga och finansiella sektorer. För en sådan 

pluralistisk struktur av kompletterande och konkurrerande vetenskap är det 

nödvändigt att strukturen är uppbyggt så att frågan om vilken kunskap som skall 

produceras utsätts för konkurrens genom systemet av sponsring. Forskningen 

måste utvärderas i institutioner som kan vara parlamentariska kommissioner, 
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rättsliga överklagandenämnder, offentliga utfrågningar och andra former av 

deltagande som är lättillgängliga för allmänheten. (Lundkvist 2004 s 92) 

2.1.2 Tre kriterier 

Med intagandet av dessa aspekter sammanfattar Lundkvist ekologiskt rationellt 

styrande i tre olika kriterier som blir min utgångspunkt för analysen. De två 

förstnämnda handlar till stor del av hur insamlandet av vetenskapen ser ut medan 

den sista belyser hur kunskapen i nästa steg skall användas i beslutsfattandet. 

 

• (1) Det politiska styrandet är ekologiskt rationellt i den mån de strukturer som 

byggs upp för att kunna utveckla, utvärdera och sprida vetenskaplig kunskap 

möjliggör ett fritt utbyte för kompletterande och konkurrerande vetenskapliga 

synsätt. 

 

• (2) Det politiska styrandet är ekologiskt rationellt när konkurrerande 

vetenskaplig kunskap görs tillgänglig för offentlig debatt och för granskning i den 

politiska processen. 

 

• (3) Det politiska styrandet är ekologiskt rationellt i den mån vetenskaplig 

kunskap utövades på och interagera med politiska ställningstaganden för att 

komma fram till demokratiskt legitima beslut om hur vi skall använda och hantera 

naturresurser i syfte att uppnå en hållbar utveckling. 

2.2 Vetenskaplig kunskap 

På grund av mina epistemologiska och ontologiska ställningstaganden blir det 

också viktigt att undersöka vad vetenskaplig kunskap är. ”No uniform or 

undisputed notion of science exists; on the contrary what constitutes ‘science’ is 

contested both in practice and epistemology.” (Jasanoff 1990) Eftersom jag inte 

anser att den objektiva kunskapen existerar är aktören och kontexten den skapas i 

betydelsefull och kan inte ignoreras. Det är därför relevant att undersöka vad som 

klassas som vetenskap, vart den kommer ifrån och i vilket syfte den produceras. 

2.2.1  Olika synsätt 

Det finns en syn om att forskningen skall vara värderingsfri och objektiv i 

förhållande till politiken. Gränsen mellan dessa två områden är dock suddig och 

det kan vara svårt att särskilja dem många gånger. Det har utvecklats två olika sätt 

argumentera kring hur forskare och vetenskap påverkar politiken kring miljön. 

Institutionalister menar att policymakare är rationella aktörer och vetenskap är 

bara ett verktyg för att stärka deras argument i de politiska förhandlingarna för att 
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nå sina intressen. Andra menar att samtyckande vetenskap är vad som skapar 

”enviromental regimes” och dessa styr de involverades intressen. ”Epestimistic 

communities” lär institutioner med allmänt accepterad vetenskap och det styr 

innehållet av den ekologiska politiken. (Lundkvist 2004 s 88)  

Dessa två synsätt pekar ut flera intressanta aspekter i förhållandet mellan 

vetenskap och politik. Först och främst, från vem skall kunskapen komma ifrån 

för att bli accepterad som en gemensam utgångspunkt för ekologisk politik? 

Sedan, hur skall denna produceras och utvärderas? Sist men inte minst, vilken 

kunskap skall produceras och valideras? Ideal är en sak och verkligheten en 

annan. I alla dessa aspekter är gränsdragningen mellan vetenskap och politik 

suddig, vilket ger distinkta konsekvenser för möjligheterna att uppnå hållbar 

utveckling. (Lundkvist 2004 s 89) 

2.2.2 Grundforskning och reglerad forskning 

För att besvara frågor som hur-, vilken-, vem- frågor om forskningen anser jag det 

behjälpligt att ta hjälp av Shiela Jasanoff från ”Science and Technology Studies” 

(STS) och hennes reflexioner kring olika former av vetenskap. I en vardagsdiskurs 

skiljer man ofta på grundvetenskap som är driven av en nyfikenhet och med en 

vilja att sprida kunskap för dess egen skull, och tillämpad vetenskap som istället 

ser vetenskapliga resultat som en vara för samhällets tjänst. Grundvetenskapen 

vilar på arvet om synen på vetenskap som självständig och självreglerad, och ser 

därmed expertgranskningar som det instrument som garanterar kvaliteten på de 

rapporterade resultaten (Jasanoff s 71 1990). På senare år har forskare identifierat 

ytterligare en sfär av det vetenskapliga arbetet, som kan kopplas till 

användbarheten av tillämpad kunskap, men som har en tydligare politiskt 

inriktning. Denna tredje kategori studerats ofta i relation till miljölagstiftning och 

kallas reglerad vetenskap, men det existerar även andra benämningar (Jasanoff, 

1990). I motsats till de andra två är denna forskningsarena primära målgrupp 

beslutsfattare och tillsynsmyndigheter, snarare än vetenskapligt jämbördiga. 

Enligt Jasanoff ( s 75 1990), omfattar reglerad vetenskap tre typer av 

vetenskaplig verksamhet. För det första handlar det om studier som är sponsrade 

av tillsynsmyndigheter att fylla luckor i den kunskap som är relevant för 

beslutsprocessen. Dessa studier kan utföras i traditionella akademiska miljöer, 

men i motsats till grundvetenskapen, utvärderas den inte bara på grundval för 

etablerade vetenskapliga paradigm, utan också beroende på deras användbarhet i 

den politiska beslutsprocessen. För det andra, syntetiserande aktiviteter såsom att 

se över och utvärdera grundläggande forskning spelar en mycket större roll i 

reglerad vetenskap än i traditionella akademiska forskningen (Jasanoff 1990 s. 

77). Jasanoff skriver (1990 s. 77) att förutsägelser av miljöriskerna utgör en 

väsentlig del av den reglerade vetenskapen. 

Medan reglerad vetenskap framstår som en unik värld i gränsen regionen 

mellan vetenskap och politik, är det förenat med en rad problem och paradoxer 

som härrör från den idealistiska bilden av vetenskaplig autonomi som finns i 

tanken om grundvetenskapen. Från en värld utanför politik och makt, förväntas 
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forskare ge en objektiv lösning till politiska problem och agera som neutral 

skiljedomare i politiska tvister. Men för att vara användbar i regleringsprocessen, 

är vetenskapliga experter ofta ombedd att svara på frågor de har inte själva valt. 

Detta innebär att de tvingas överträda gränserna för deras disciplinära 

befogenheter och fakta komplettera med ett stort mått av värderingar (Jasanoff 

1990 s 7). Den politiska krav på säkerhet och förutsägelser sätter också press på 

reglerad vetenskap att göra förenklingar och tona ned, snarare än att minska, 

osäkerhet i deras kunskapsområden (Sundqvist 2000 s 60). Det existerar alltså en 

balansgång mellan användbarhet och vetenskaplig trovärdighet som kan kopplas 

till synen på vetenskapens objektivitet. Vetenskap och politik hänger samman i ett 

virrvarr av ömsesidig påverkan som sträcker sig utöver den reglerade vetenskap 

arenan. Medan politiska kriterier definieras förståelsen av användbar vetenskap 

formas, både direkt och indirekt, vetenskapsmännens formuleringar av 

forskningsfrågor och val av metoder. Detta i sin tur påverkar vad som 

vetenskapligt uppfattas som trovärdig och rationellt sätt att hantera miljöproblem 

och därigenom avgränsas olika tänkbara politiska alternativ (Demeritt 2001 s 

308). 

2.2.3  Vetenskaplig kunskap och rationellt ekologiskt styrande 

Lundkvist tar i sin bok upp problemet med ett ökande politiserade av forskningen 

och gränsen som håller på att suddas ut. Han håller med Jasanoff i vikten av att 

finna en giltig vetenskaplig grund för att hitta de politiska aktörer som försöker 

konstruera sätt att styra forskningen åt ett visst håll för sina egna syften 

(Lundkvist 2004 s 88). Vi kommer tillbaka till frågorna, hur, vem och vilken. Det 

har därmed betydelse för vem och hur forskningen skapas och det är viktigt att 

olika sorters forskning, både reglerad forskning och grundforskning. Sponsringen 

bör komma från olika institutioner och forskningsfrågorna bör ställa utifrån olika 

perspektiv. För att kunna fatta ekologiskt rationella beslut behöver vi forskning 

som undersöker olika alternativ och lösningar, som då kan komplettera varandra . 

2.3 Rationalitet 

Att människor ämnar fatta rationella beslut och att det bör vara något att sträva 

efter är sedan upplysningen rätt allmänt godtaget i vårt samhälle. Vad som skall 

innefatta ett vanligt rationellt ställningstagande är de flesta relativt överrens om. 

Vare sig det är en fråga om individuellt eller kollektivt handlande torde 

förutsättningarna vara att man vet vad man vill, vilket problemet är, vilka 

alternativ som står till buds och vilka följder vart och ett av dessa kan tänkas få 

samt att man kan välja det alternativ vars konsekvenser leder till det man vill 

åstadkomma. (Premfors 1989 s 40) Enigheten om eftersträvandet av rationalitet i 

ens beslut är dock på en normativ nivå. Huruvida det faktiskt är möjligt att i 
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verkligheten fatta fullt rationella beslut finns det däremot skilda åsikter om, som i 

sin tur har utmynnat i olika teoretiska utgångspunkter. 

2.3.1 Olika synsätt; Från rationalitet till inkrementalism 

Det finns teorier som ser människan helt kapabel till att fatta rationella beslut på 

ena sidan och inkrementalismen på den andra som anser att det är andra saker som 

styr oss. Inom policystudier har kunskapens roll i policyprocessen och i politiskt 

beslutsfattande fått ett stort utrymme i debatten mellan rationalister och 

inkrementalister. Den rationella modellen utgår ifrån vissa egenskaper. Den 

förutsätter vanligtvis att det finns en dominerande beslutsfattare, entydiga och 

stabila mål, klar åtskillnad mellan mål och medel, fullständig information om 

samtliga medel/alternativ och deras konsekvenser och ser beslut i form av 

optimering (Premfors 1989 s 41). Huruvida dessa egenskaper är realistiska och 

applicerbara på verkligheten har ifrågasatts starkt av många forskare. Den 

inkrementalistiska modellen, främst förknippad med Charles Lindblom, menar att 

policyprocessen kännetecknas av flera aktörer i mer eller mindre konflikt med 

varandra, som saknar färdiga målföreställningar och därtill förmåga att skilja 

mellan mål och medel, och besitter knapp kunskap om ett fåtal alternativ, som 

ligger nära existerande praxis. Därför väljer man, och bör så göra, alternativ som 

endast avviker marginellt från status quo och får stadga och struktur genom 

koppling till existerande praxis (ibid). 

I mellanlandet mellan dessa två hittar vi den begränsat rationalistiska 

modellen. Den välkända modellen är förknippad med Simon Herbert som i sin 

bok Administrative behaviour presenterar en teori om administration som enligt 

honom skall beröra både processerna före ett beslut samt de processer av 

handlingstagande som sker (Hill 2005 s 146). 

2.3.2 Begränsad rationalitet 

Begränsad rationalitet har varit den traditionella grunden för politisk analys (Hill 

2001 s 136). Simon Herbert utgår från den individuella beslutsfattarens 

begränsade förmåga att handla rationellt, både i meningen att omfatta entydiga 

och stabila mål och preferenser, samt kunna identifiera och bemöda samtliga 

alternativ och dess konsekvenser. Istället för att optimera tenderar den 

administrativa människan att satisfiera, det vill säga nöja sig med ett beslut som är 

tillfredställande, som når en viss minimal nivå av måluppfyllelse. (Premfors 1989 

s 41) Simon definierar ett beslut som ett val mellan olika alternativ och rationella 

val är att välja det alternativ som är leder till att uppnå mål inom organisationer. 

Rationella beslut innebär valet av alternativ som kommer att maximera 

beslutsfattaren värderingar, genom det urval som görs efter en omfattande analys 

av alla alternativ och deras konsekvenser. Herbert erkänner dock att det finns 

svårigheter i hans inställning, då det kan vara svårt att urskilja och ibland definiera 

vilka värden och mål används i beslutsprocessen och i praktiken ä beslutsfattande 
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sällan frukterna av ett sådant logiskt och allsidigt beteende. Dock är det är på 

grund av dessa gränser för mänsklig rationalitet, hävdar Simon, som denna 

administrativa teori verkligen behövs. (Hill 2005 s 146) 

Simons föreslagna lösning är att "En teori om beslut i fråga om alternativa 

beteenden möjligheter och deras konsekvenser", där "Uppgiften att beslutet 

omfattar tre steg: (1) en lista av olika alternativa strategier, (2) fastställande av alla 

de konsekvenser som följer av var av dessa strategier, (3) den jämförande 

utvärderingen av dessa uppsättningar av konsekvenser. Herbert utvecklade 

begränsad rationalitet att beskriva beslutsfattandet i praktiken. I verkligheten 

väljer beslutsfattaren ett alternativ, inte det som är avsett att maximera 

hans/hennes mål och värderingar, utan det som tycks vara tillfredsställande eller 

bra nog. (Hill 2005 147) Man nöjer sig med att komma rätt nära. Beslutsfattande 

förutsätter information, men människor bearbetar inte information på ett felfritt 

sätt. Asymmetrisk information ingriper i processen om rationella och 

anpassningsbara val (Jones 2001 s 202). Enligt Herberts's rationella modell gör 

politikerna val som kommer att utgöra riktlinjer för mer detaljerade beslut som 

skall utföras av tjänstemän (Hill 2005 s 165) Det finns två olika, potentiellt 

motstridiga, kriterier för bedömning av dessa beslut. Vi bedömer de eventuella 

resultaten i fråga om dess konsekvenser för oss som påverkas av vår 

anpassningsförmåga och begränsas av vår begränsade rationalitet. Det andra 

kriteriet är lämplighet vilket påverkas av de materiella gränserna för anpassning 

vilket är de sociala och moraliska hindren (Hill 2001 s204) 

2.3.3  Begränsad rationalitet och ekologiskt rationellt styrande 

För att en beslutsfattare ska kunna välja det alternativ som bäst uppfyller 

målsättningarna behövs kunskap, dels kunskap om orsakerna till problemet och 

dels kunskap om hur det kan åtgärdas. Rationaliteten i ekologiskt rationellt 

styrande definierar jag i denna uppsats om begränsad då mitt fall är av sådan natur 

att det bara går att fatta beslut som är begränsat rationella. Det innebär att de 

politiska besluten måste fattas utifrån all den information som finns att tillgå för 

att uppnå vissa uppsatta mål. 
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3 Metod och empiri 

Metodologin grundas i mina tidigare gjorda ontologiska och epistemologiska 

ställningstaganden. Filosofiska och teoretiska ställningstaganden har således en 

central betydelse för vad gäller metodologiska frågor samt vetenskapens 

kvalifikationer. Valet av metod får följaktligen konsekvenser för hur jag genomför 

min studie. Metodologiska vägval görs i alla olika steg genom 

forskningsprocessen och det är viktigt att uppsatsförfattaren visar en medvetenhet 

om detta. Detta är fundamentalt om uppsatsen skall anses vara intersubjektiv. Med 

intersubjektivitet menas att forskaren redovisar öppet hur han/hon har agerat, 

vilka vägval som gjorts och beskriver materialet så noga som möjligt (Teorell 

2007 s 54). Det vill säga, metod berör ens tillvägagångssätt för att ta sig från fråga 

till svar, då det finna många olika alternativ att arbeta med (Teorell m.fl. s 17). Jag 

kommer därmed i detta kapitel resonera kring uppsatsens metod. 

3.1 Policyanalys 

Min uppsats är en form av beskrivande fallstudie då jag är intresserad av svensk 

miljöpolicy och jag ska undersöka svensk vindkraftspolitik som ett fall. En 

beskrivande studie ger svar på frågor av typen när, var hur, vem och vilka. 

Beskrivningen skall vara baserad på en tydlig begreppsapparat med ett åtföljande 

empiriskt klassifikationsschema och med hjälp av denna kunna dra andra 

slutsatser än vad som tidigare utsagt i materialet (Esaisson m.fl. 2009 s 37). Det är 

därför jag valt att förtydliga vissa begrepp som jag ansett relevant för min uppsats. 

Ett tredje krav som kan ställas på beskrivande studier är att det inte får vara någon 

a-teoretisk fallstudie, utan skall vara ett fall av något (Esaisson m.fl. 2009 s 38). 

För att uppnå detta krav presenterande jag en del tidigare gjord forskning i min 

inledning och placerade både mitt fall och syfte i en kontext. Policyprocesser är 

ofta fallstudier där man använder någon form av kvalitativ metod. (Hill 2005 s 14) 

Jag tycker att en intensiv studie passar bra, då den tillåter ett närstudium av 

analysenheten vilket ger möjlighet att borra sig in i svårtillgängligt och komplext 

material (Teorell m.fl s 80). Miljöfrågor är ofta komplexa och för att undersöka 

policyprocessen behöver jag gå in på djupet. Många akademiska arbeten fokuserar 

just på en enskild policys eller enskilda fält som social policy, miljö policy, 

utrikes policy osv. (Hill 2005 s 5). Utforskandet av policyprocessen är helt 

relevant när forskaren är intresserad av förklaringar till olika outputs inom 

politiken (Hill 2005 s 12). Det blir följaktligen är ett bra verktyg för mig för att 

kunna förstå den vindkraftspolitik som förs. 
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För att strukturera upp min policyanalys kommer jag till största del att 

använda mig av Rune Premfors. Premfors identifierar sju olika faser i 

policyprocessen; problem, alternativ, rekommendation, beslut, genomförande, 

utvärdering och återföring. Varje fas har specifika egenskaper men sammanhänger 

ändå med de övriga (1989 s 44). Alla dessa olika faser går att koppla ihop och 

finna i Lundkvists tre kriterier för ekologiskt rationellt styrande. Vem skall 

formulera problemet, hur många alternativ skall finnas och från vart skall dem 

komma. Alternativfasen handlar om att finna och värdera en uppsättning 

alternativ för att lösa eller bearbeta ett givet policyproblem. Det innefattar 

alternativsökning och alternativvärdering. För den begränsat rationella gäller det 

att både förstå de restriktioner som gör alternativsökningen till en problematisk 

aktivitet och att på strategiska punkter försöka överskrida dessa. (Premfors 1989 s 

63) En grundfråga är hur många alternativ som bör identifieras. Vissa 

rekommenderar vikten av att söka så många alternativ som möjligt, medan några 

menar att ett fåtal realistiska alternativ räcker. (Premfors 1989 s 64) Till 

beslutfasen hör inte bara det formella beslutsfattandet utan också de omedelbara 

beslutsförberedelserna i ett organ samt de åtgärder man tar för att kommunicera 

besluten (Premfors 1989 s 114). 

3.1.1 Idékritisk metod 

För att genomföra min policyanalys behöver jag ett analysverktyg att använda på 

mitt material. En analysteknik är en uppsättning regler för hur ett material skall 

insamlas och bearbetas. En metodologi omfattar även en teori om förhållandet 

mellan forskaren och hennes material. Ett val mellan olika metodologiska ansatser 

skall dock inte sammanblandas med valet av analysteknik, då det senare inte 

konkurrerar med varandra (Beckman 2007 s 10). Eftersom mitt material består av 

olika texter har jag valt att göra en textanalys. Det går att urskilja två huvudtyper 

av textanalytiska frågeställningar, dels att systematisera innehållet och dels att 

kritiskt granska innehållet i texterna. De kritiskt granskande undersökningarna går 

ett steg längre än de systematiserande studierna. Den sort jag väljer är en 

idékritisk analys då det går ut på att ta ställning till i vilken utsträckning en given 

argumentation lever upp till bestämda normer – rationella eller moraliska 

(Esaisson m.fl. 2009 s 238-239). Det finns tre tänkbara syften med en idéanalytisk 

studie, vilket ett av dem är att ta ställning till hållbarheten i politiska budskap 

(Beckman 2007 s 14). Det finns två allmänna krav på textanalyser; krav på tydlig 

argumentation och krav på tydliga kriterier för slutsatsdragande. Jag kommer i 

min operationalisering definiera tydliga kriterier och på ett öppet sätt titta efter 

dem i mitt material. Ett variabeltänkandet kan ses som en teknik att skapa ordning 

i ditt material Frågan som skall ställas till materialet kan ses som en variabel och 

att svaren på frågan kan ses som utför två eller flera variabelvärden (Esaisson 

m.fl. 2009 s 242). 

En tänkbar utgångspunkt för idékritiska studier är övertygelsen att politiska 

ställningstaganden så långt det är möjligt bör underbyggas med goda argument 

(Beckman 2007 s 56). I mitt fall handlar det om vetenskapliga argument utifrån 
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vilka begränsat rationella beslut skall fattas. Vi behöver inte utgå från att 

forskaren tills skillnad från politikern har tillgång till säkra och definitiva 

sanningar om verkligheten eller människors intressen. Frånvaron av en absolut 

säker grund gör det inte meningslöst att kritiskt pröva om en åsikt har bättre stöd 

en någon annan (Beckman 2007 s 56). Idékritiken kriterier har samma kriterie 

som all annan forskning, dvs. en redbar argumentation som är logiskt giltig och 

empiriskt hållbar plus kriteriet att argumentation måste vara normativt rimlig 

(Beckman 2007 s 57). Ett politiskt budskap kan kritiseras utifrån två kriterier på 

logisk giltighet: motsägelsefrihet och giltiga slutledningar; förhållandet mellan 

premisser och slutledningar (Beckman 2007 s 58). Hållbarhetsprincipen kan 

sammanfattas i tre frågor: Redovisas belägg för de påståenden som görs? Är de 

belägg som redovisas hållbara? Är de påståenden som görs möjliga att pröva? 

(Beckman 2007 s 65).  

Att statsvetaren kan anföra logiska och empiriska synpunkter på de argument 

som framförs i samhällsdebatten torde idag vara allmänt accepterat. Med 

giltighets- och hållbarhetsprincipen kan statsvetaren kritisera politiska budskap 

utan att själv utgå från en särskild värdering (Beckman 2007 s 68). Jag kommer 

att arbeta efter generositetsprincipen, vilket innebär att forskaren skall anstränga 

sig för att ge en så rimlig och tilltalade bild som möjligt av den position som skall 

kritiskt granskas (Beckman 2007 s 78). Forskaren kan kritisera en text internt eller 

externt. Intern kritik tittar på huruvida åskådningen lever upp till sina egna 

påståenden medan den externa kritiken ställer upp egna normativa påståenden 

(Beckman 2007 s 74) Fördelen med intern snarare än extern kritik är att det är 

uppenbart varifrån de normer och värden som kritiken kommer utgår från har 

hämtats. Jag kommer dock använda mig av extern kritik i form av Lundkvists tre 

kriterier för ekologiskt rationellt styrande. Genom att presentera teorin tydligt och 

sätta in den i en kontext anser jag att det ger skäl till varför de ska användas som 

extern kritik. 

3.2 Material 

Mitt material i denna uppsats består av olika slags texter jag funnit relevanta för 

mitt syfte. För att uppnå kravet om intersubjektivitet är det viktigt att presentera 

sitt material och det urval författaren har gjort. Det visar författaren är medveten 

om sina olika val och det gör det lättare för läsaren att följa. 

3.2.1 Materialhanterande 

Det är viktigt att välja relevant material och här brottas men med en avvägning av 

urvalsprinciperna; snäv eller att fiska brett (Esaisson m.fl. 2009 s 249). Jag har 

valt att undersöka ett rätt snävt material då jag analyserar två 

regeringspropositioner. Det ringa antalet har jag valt dels på grund av utrymmet 

för denna uppsats och dels för att kunna gå in på djupet i mitt material. Jag är 



 

 17 

medveten om att det är svårt att generalisera utifrån detta och det finns risk att 

missa andra relevant fakta, men ser det som nödvändigt för att kunna besvara min 

frågeställning. Det är viktigt forskaren funderar igenom konsekvenserna av sitt 

urval och reflekterar kring detta när det handlar om strategiskt urval som i mitt 

fall. (Ibid) Det finns även flera källkritiska kriterier att förhålla sig till. De kriterier 

som brukar framhållas är äkthet, samtidighet, närhet i tid och rum och tendens 

(Teorell m.fl. 2007 s 104-106). Dessa kriterier anser jag att 

regeringspropositionerna och resterande material i form av rapporter, 

undersökningar och artiklar uppfyller. 

Som forskare kommer jag även att behöva tolka mitt material, vilket inte är en 

helt problemfri process. Tolkning handlar i grund och botten om att begripa och 

förstå vad en text säger i grund och botten i förhållande till de frågor som ställts 

(Esaisson m.fl. 2009 s 249). Jag behöver det vill säga förstå propositionerna 

utifrån mina frågor. Medlen för att komma tillbukt med tolkningsproblemet och 

göra resultaten giltiga är i första hand probleminsikt och öppen argumentation 

(Esaisson m.fl. 2009 s 251). Det gäller för mig i min analys att vara öppen och 

tydlig med vad som är mina åsikter, alltså mina tolkningar och vad som faktiskt 

står i texten. Jag är ute efter texternas manifesta budskap, dvs. det som kan utläsas 

tämligen omedelbart. (Esaisson m.fl. 2009 s 250). Detta borde hjälpa mig att 

presentera textens budskap mer distinkt även om det också kan medföra att jag 

missar mer latenta budskap. Eftersom jag som forskare tolkar på ett visst sätt är 

det bra att utmana sina föreställningar för att nå största möjliga insikt (Esaisson 

m.fl. 2009 s 252). Detta hanteras genom strävandet efter intersubjektivitet i min 

uppsats. 
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4 Operationalisering 

Den process där den teoretiska definitionen tilldelas en eller flera operationella 

indikatorer kalls för operationalisering. Det handlar om hur du från dina teoretiska 

definitioner skapar operationella indikatorer för att undersöka ditt empiriska 

material. Detta är centralt för att uppnå god validitet, dvs. att vi undersöker det vi 

faktiskt ämnar undersöka (Esaisson m.fl. 2009 s 59-60). I min operationalisering 

utgår jag ifrån lundkvist tre kriterier som representerar ekologiskt rationellt 

styrande. Då jag valt att göra en idékritiks analys kommer jag ställa ett antal 

frågor till mitt material. Som extern kritik har jag Lundkvist tre kriterier för 

ekologiskt rationellt styrande. Dessa blir en slags normkälla, utifrån vilket jag 

skall utvärdera mitt material. Kriterierna operationalisera i form av ett antal 

konkreta frågor som skall komma åt mitt material. För att börja söka efter svaren 

till din problemformulering är det nödvändigt att konkretisera den till ett antal 

preciserande frågor som skall ställas till textmaterialet (Esaisson m.fl. 2009 s 

243). De preciserande frågorna som ställs till texterna utgör byggstenarna i 

undersökningens analysredskap. Analysredskapet bör betraktas som empiriska 

indikationer på det generella fenomen forskaren är intresserad av att undersöka. 

För att veta om man skapat ett bra analysverktyg ska man mäta det forskaren 

faktiskt avser att mäta, vilket ger resultatet validitet (Esaisson m.fl. 2009 s 244). 

Jag skall därför skapa frågor som kommer åt mitt material och gör det mätbart 

mot Lundkvist tre kriterier. 

4.1 Kriterium 1 

Det politiska styrandet är ekologiskt rationellt i den mån de strukturer som byggs 

upp för att kunna utveckla, utvärdera och sprida vetenskaplig kunskap möjliggör 

ett fritt utbyte av kompletterande och konkurrerande vetenskapliga synsätt 

Detta kriterium berör hur och av vem forskningsproblem skapas och att dessa 

alternativ skall få flöda fritt. Detta behandlar jag utifrån tre frågor; 

- Vilka institutioner har forskning om vindkraft och hur finansieras dessa? 

- Vem ställer forskningsfrågorna? 

- Vilken sort kunskap utifrån Jasanoffs teorier är det som produceras och 

sprids? 

 

4.2 Kriterium 2 
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Det politiska styrandet är ekologiskt rationellt när konkurrerande kunskap görs 

tillgänglig för offentlig debatt och för granskning i den politiska processen. 

Detta kriterium handlar det om alternativ och rekommendation, utvärdering 

och återföring. Detta behandlar jag utifrån tre frågor; 

- Vilken forskning används och refereras till i regeringens proposition? 

- Vilka instanser är med och granskar, är de ifrån olika läger åsiktsmässigt? 

- Lyft olika synsätt fram i propositionerna och reflektioner kring detta? 

4.3 Kriterium 3 

Det politiska styrandet är ekologiskt rationellt i den mån vetenskaplig kunskap 

utövades på och interageras med politisk bedömning för att komma fram till 

demokratiskt legitimt beslut om hur vi ska använda och hantera naturresurser i 

syfte att uppnå en hållbar utveckling. 

Här handlar det om beslut och genomförande. Hur ser förutsättningarna ut för 

att fatta begränsat rationella beslut när det gäller vindkraft. Detta behandlar jag 

utifrån tre frågor; 

- Hur överensstämmer regeringens syn med forskningens rekommendation? 

- Är besluten begränsat rationella med hänsyn till de mål och de val som 

gjorts därefter? 

- Hur redovisas tankegången och hanteringen av motstridig fakta och 

åsikter? 

 



 

 20 

5 Fallet vindkraft 

I detta kapitel går ja djupare in på mitt fall jag valt för denna uppsats genom en 

kort beskrivning av hur det sett ut i Sverige gällande vindkraft.  

5.1 Bakgrund 

Vinden är ett av våra mäktigaste naturliga element som människan försökt att 

tämja i mer än 3000 år. Det finns belägg för att människan använde några slags 

primitiva väderkvarnar så tidigt som på 900-talet men den moderna vindkraftens 

utveckling satte igång mot slutet av 1800-talet (Ericson 2000 s 11). I Sverige har 

vindkraften funnits med i den energipolitiska diskussionen sedan årtionden. I takt 

med att de andra produktionsformerna ifrågasattes började vindkraften att 

framhållas som ett attraktivt alternativ (Ericson 2000 s 12). På 70-talet var det ett 

samhällsklimat i Sverige där den gröna vågen spridde idéerna om de alternativa 

miljökällorna samtidigt som kärnkraften skulle börja avvecklas. Det var aldrig tal 

om någon storskalig produktion då utan mer om småskalig självförsörjning 

(Ericson 2000 s 13). Några år senare står dock elproduktionen under helt andra 

premisser. Klimatfrågan har blivit en av vår tids prioriterade frågor och 

användandet av fossila bränslen måste minska för att minska utsläppet av 

växthusgaser. Från och med 1997 har svensk energipolitik varit inriktad på 

användningen av inhemska förnybara energikällor samt effektivisering av 

energianvändningen. 

5.2 Vindkraft för miljön 

I april 1999 antog Sveriges riksdag 15 mål för miljökvalitet och 2005 lades 

ytterligare ett till, vilket ger oss de 16 stycken vi har idag. Syftet med 

miljökvalitetsmålen var att tydliggöra den miljömässiga dimensionen i begreppet 

hållbar utveckling. Tre åtgärdsstrategier skulle vara vägledande i arbetet att uppnå 

miljökvalitetsmålen, varav en är en strategi för effektivare energianvändning för 

att minska utsläppen (Naturvårdverket1). Vi har internationellt sätt 16 ambitiösa 

nationella miljömål som också delvis styrs av EU direktiv och som ofta används 

som argument för främjandet av vindkraft. ). Sverige är i framkant när det gäller 

miljön och vi har lägre utsläpp än många andra länder. I Sverige har vi en lång 

tradition av social ingenjörskonst och tro på statlig kapacitet. Göran Persson 

myntade begreppet ” det gröna folkhemmet” under sin regeringstid och framförde 
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ambitioner om att Sverige skall vara ett föregångsland när det gäller miljö och 

hållbar utveckling. Under Görans regi togs de första stegen för en utbyggnad av 

vindkraften. Under våren 2002 fastställde riksdagen ett planeringsmål för 

vindkraft men en årlig produktion på 10 TWh år 2015 (Naturvårdverket2).  

Sedan 2003 finns elceriferkatsystemet som det främsta styrmedlet för att öka 

produktionen av el från förnybara energikällor. Vid sidan av utbyggnadsmålet 

inom elceriferkatsystemet har Sverige satt upp en nationell planeringsram för 

vindkraft motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30THW år 2020 med 

syfte att uppmärksamma vindkraften i den fysiska planeringen (Reg1). 

Energimyndigheten har som regeringens expertmyndighet uppdrag att främja en 

kraftig utbyggnad av svensk vindkraft för att Sverige på lång sikt skall basera sin 

enegiförsörjning på förnybar energi. De stödjer forskning som skall underlätta 

utbyggnaden av vindkraft (Energimyndigheten1). Vindkraft svarar idag för en 

elproduktion på nästan 2 Twh per år, vilket motsvarar 1,4 procent av Sveriges 

totala elproduktion. Vindkraften är en förnybar energikälla och anses kunna bidra 

till att uppfylla flera miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket2). 
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6 Analys 

Svensk energipolitik syftar till att underlätta omställningen till ett ekologiskt 

uthålligt samhälle genom effektivisering av elanvändningen, konvertering till 

förnybara energislag, samt miljömässigt acceptabel elproduktionsteknik. Jag 

kommer att undersöka två propositioner från regeringen; 2001/02:143 

Samverkan för en effektiv och miljövänlig energiförsörjning och 2008/09 

Prövning av vindkraft. Dessa två propositioner syftar båda till en utbyggnad av 

vindkraften i Sverige. 

6.1 Proposition 01/02 

Jag börjar med att analysera den tidigare propositionen utifrån min tre tidigare 

definierade kriterier.  

6.1.1 Kriterium 1 

- Vilka institutioner har forskning om vindkraft och hur finansieras dessa? 

Det är en statlig utredning och energimyndigheten som finansieras genom 

staten som tar fram forskningen som hänvisas till i denna proposition. Detta 

främjar inte direkt kompletterande och konkurrerande synsätt. 

 

- Vem ställer forskningsfrågorna? 

Forskningsfrågorna ställs av regeringen genom direktiv till dessa instanser, då 

energimyndigheten har direktiv från regeringen att ta fram forskning för att främja 

vindkraften. 

 

- Vilken sorts vetenskap är det som produceras och sprids? 

Det är reglerad vetenskap som produceras utifrån regeringens ambitioner om 

vindkraft. Det blir här en konflikt mellan vetenskaplig tillförlitlighet och 

anpassbarhet, som tydligt framgår när man ser till vissa av remissinstansernas 

kommentarer. Flera instanser ifrågasätter den vetenskapliga giltigheten som dessa 

utredningar baseras på. Behovet från politikerna kan pressa fram resultat från 

forskarna som inte helt möter kriterier för vetenskaplig validering. Policymakare 

som snabbt vill agera kan ignorera vetenskapliga konflikter eller bara välja att 

lyssna på vissa forskare. (Lundkvist 2004 s 112) 
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6.1.2 Kriterium 2 

- Vilken forskning används och refereras till i regeringens proposition? 

Det som speciellt berör vindkraften i denna proposition grundar sig på den 

statliga vindkraftsutredningen SOU 1999:75 Läge för Vindkraft och 

Energimyndighetens rapport ”Vindkraft i Sverige” från 2001 (2001/02:143 s 14). 

 

-Vilka instanser är med och granskar, är de ifrån olika läger åsiktsmässigt? 

Båda utredningarna har skickats till olika remissinstanser av alla dess olika 

sorter som fått kommentera och tycka till om resultatet (2001/02:143 s 14). Detta 

höjer trovärdigheten i utvärderandet av forskningen. 

 

-Lyft olika synsätt fram i propositionerna och reflektioner kring detta? 

Instanserna tillåts svara men i slutändan är det regeringen som fattar beslutet. 

Det råder ingen enighet bland remissinstanserna och vissa av dem anser att det 

krävs mer vetenskaplig kunskap för att kunna dra slutsatser. 

 

6.1.3 Kriterium 3 

- Hur överensstämmer regeringens syn med forskningens rekommendation? 

Regeringen överensstämmer oftast med utredningarnas rekommendation och 

ifrågasätter inte, i propositionerna i alla fall, det fakta utredningen presenterar. 

Detta gör dock flera av remissinstanserna. 

 

- Är besluten begränsat rationell med hänsyn till de mål och tankar som finns? 

Det är i denna proposition som utbyggnadsmålen sätts för vindkraften och det 

är främst begränsade rationaliteten i dessa mål som är intressanta att titta på. Flera 

remissinstanser påpekar brister i utvecklande av dessa och påpekar att mer 

information behövs. En förutsättning för att kunna vara rationell är att ta in olika 

information och hitta det bästa alternativet, vilket saknas här. 

 

- Hur redovisas tankegången och hanterandet av motstridig fakta och åsikter? 

Regeringen grundar sitt beslut på utredningarnas rekommendationer och litar 

därmed på deras faktainnehåll. De påpekar att de är medvetna om att vissa av 

remissinstanserna är tveksamma men att de följer utredningarna 

rekommendationer. 

6.2 Proposition 08/09 

Jag analyserar här den andra propositionen utifrån samma kriterier.  
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6.2.1 Kriterium 1 

- Vilka institutioner har forskning om vindkraft och hur finansieras dessa? 

Som underlag denna proposition, förutom tidigare utredningar, ligger den 

statliga utredningen SOU 2008: 86 ”Prövning av Vindkraft” (2008: 86 s 17). 

Även den här propositionen grundar sig på reglerad forsknings och bara en ny 

utredning, vilket inte direkt främjar utbytande av konkurrerande och 

kompletterande vetenskapliga synsätt. 

 

- Vem ställer forskningsfrågorna? 

Här är det återigen hänvisningar till forskning som tas fram där staten ställer 

frågorna. Vindkraften skall byggas ut och forskning som bidrar till detta används. 

Utbyggnaden av vindkraften bör därför underlättas samtidigt som utbyggnaden 

bör ske i balans med andra enskilda och allmänna intressen.” (2008: 86 s 27) 

Remissinstanserna har vitt skilda åsikter om de förenklingar som vill göras för att 

bygga ut vindkraften. Flera är oroliga att det skall få miljömässiga och 

legitimitetsmässiga problem att ha allt för löst hållna regler och ett antal 

kommunerna är rädda att förlora sin bestämmanderätt över sin mark. 

 

- Vilken sort vetenskaplig kunskap utifrån Jasanoffs teorier är det som 

används i propositionen? 

Det är reglerad forskning då underlaget för denna proposition kommer från en 

statlig utredning. Återigen är det staten som ställer forskningsfrågorna och kan 

styra resultatet på det sättet. 

6.2.2 Kriterium 2 

- Vilken forskning används och refereras till i regeringens proposition? 

Det är reglerad vetenskaps som lyfts fram och används i denna proposition 

som handlar om att förenkla utbyggandet av vindkraft. Ingen grundforskning eller 

oberoende vetenskap lyfts fram. T.ex. har konsultföretaget McKinsey skrivit en 

rapport om att förnybara energikällor inte har någon effekt på utsläppsgaser i 

Sverige. McKinsey uttrycker i sin rapport att de vill ge ett objektivt alternativ av 

fakta underlag till debatten om hur utsläppen av växthusgas kan minska. De 

undviker därför medvetet att ge rekommendationer kring regleringar, styrmedel 

och politiska beslut (McKinsey 08 s 1). Detta kan ses som ett steg från att komma 

iväg från forskning som används i syfte att genomföra en viss forma av policy och 

politik och mer sträva efter grundforskningen 

 

- Vilka instanser är med och granskar, är de ifrån olika läger åsiktsmässigt? 

Det är regeringen och diverse olika remissinstanser som har titta på dessa 

utredningar. Regeringen och flera av remissinstanserna kommer fram till helt 

olika bedömningar utifrån utredningarna. 

 

Lyft olika synsätt fram i propositionerna och reflektioner kring detta? 
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Remissinstanserna drar andra slutsatser ifrån materialet är regeringen men det 

är inget som regeringen tycks reflektera över något djupare. De refererar bara till 

den statliga utredningen, utan att tillexempel hämta underlag från andra rapporter, 

som den från McKinsey. 

 

6.2.3 Kriterium 3 

- Hur överrensstämmer regeringens syn med forskningens rekommendation? 

Regeringen syn överrensstämmer i med utredningarnas rekommendationer 

trots att flera remissinstanser är skeptiska till utredningarnas vetenskapliga 

slutsatser. 

 

- Är besluten begränsat rationell med hänsyn till de mål och tankar som finns? 

Nej, regeringens beslut är inte begränsat rationella då det saknas alternativ till 

vad den statliga utredningen har kommit fram till, vilket gör det svårt att välja ett 

tillfredställande alternativ. 

 

- Hur redovisas tankegången och hanterandet av motstridig fakta och 

åsikter? 

Det redovisas inte någon motstridig fakta eller ifrågasättande av den statliga 

utrednings resultat ifrån regeringen sida och därför blir detta inte ett problem. 

Flera av remissinstanserna uttrycker motstridiga åsikter men det är inget 

regeringen tar hänsyn till i detta avseende.  

 

6.3 Sammanfattning  

Det jag kan säga utifrån detta är att ingen grundforskning har används i 

materialet utan bara reglerad vetenskap. Detta anser jag ej nå upp till kriteriet om 

att konkurrerande kunskap skall göras tillgängligt. För att detta ska vara uppfyllt 

krävs en blandning av grundvetenskap, tillämpad vetenskap och reglerad 

vetenskap. Lundkvist menar att med en vetenskaplig grund så att det inte bara är 

politiker som styr forskningen åt ett visst håll för sina egna syften (Lundkvist 

2004 s 88). Det är dessvärre vad som händer här. Något som jag anser uppfyller 

kriteriet är dock granskningen av forskningen som görs av åtskilliga instanser med 

olika åsikter om vindkraften och att dessa får komma till tals i den offentliga 

debatten. 

Sammantaget är det underlag som används till i denna proposition är inte 

grundläggande forskning då det är energimyndigheten som på uppdrag av 

regeringen utrett något regeringen har frågat efter. Det är mer reglerad forskning 

som har används till detta. Flera av remissinstanserna är skeptiska till det resultat 

som rapporten kommit fram till då det inte riktigt framgår hur de kommit fram till 
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resultatet. Finns ett problem om det svaret mer ska passa frågan än om det är 

vetenskapligt korrekt fastställt. Framträder paradoxen om att forskningen skall 

vara användbar mer en vetenskapligt korrekt. Det ges inga olika alternativ 

lösningar eller mål vilket en begränsat rationell beslutsfattare behöver ha tillgång 

till för att fatta ett tillfredställande beslut. Propositionen hänvisar inte till någon 

mer objektiv forskning. Det är bra med remissinstanserna som kommer med olika 

synpunkter utifrån sina expertområden och det vore rationellt för regeringen att 

lyssna på dem för att nå sina mål om mindre utsläpp. 
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7 Slutsats 

Människan är inte perfekt och när samhället skall göra något såhär storskaligt 

anser jag det bör ligga en vetenskaplig grund bakom politiska beslut som bör tas 

så rationellt de kan. Regeringen tar inte hänsyn till all vetenskap som finns på 

området tyvärr. Jag, likasom Lundkvist, anser att strukturerna i Sverige möjliggör 

ett klimat av konkurrerande vetenskap vilket är positivt och ett nödvändigt villkor 

för att kunna fatta rationella beslut som är ekologiskt hållbara. Däremot verkar det 

inte som makthavarna väljer att lyssna på all forskning utan mest utgår från den 

som passar en politik de vill genomföra. De fortsätter med samma politik och drar 

samma slutsatser vid båda propositionerna trots att ny information tillkommit och 

fler instanser har visat skepsis och ifrågasatt både målen och medlen. Detta stärker 

den inkremntalistiska teorin att det handlar mer om gammal praxis och inte avvika 

för mycket från status qou än att anpassa sig efter ny information . 

Sammanfattningsvis använder regeringen vetenskaplig kunskap för att 

underbygga sin politik om vindkraft. Vi har strukturer i Sverige som gör att 

konkurrerande forskning och kunskap produceras, men regeringen väljer att utgå 

från den där de själva ställt frågorna, dvs. reglerad forskning. För att styrandet 

skall vara ekologiskt rationellt behövs fler alternativ utvärderas och mera 

grundforskning lyftas fram. Både målen och medlen ifrågasätts och begränsat 

rationellt beslutsfattande kräver att dessa är tydliga. De första två kriterierna 

uppfylls till viss del men inte det sista. Regeringen använder vetenskaplig 

kunskap, men bara reglerad forskning. Detta stärker tesen om sociala relationer 

spelar roll och att forskarna ställer rätt frågor Om andra forskare i Sverige 

kommer fram till, likt energimyndigheten i Tyskland att utbyggnaden av 

vindkraften varit dyr, ineffektiv och betydelselös för miljön, kan staten ställas 

inför ett nytt ”hallandsåsfiasko”. 
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