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Sammanfattning 

Nya vattenkraftprojekt möter ofta motstånd från miljövänner och närboen-
de. I ett historiskt perspektiv har vattendomar inneburit förstörda fiskevatten 
och stränder. Efter ett regeringsbeslut att öka produktionen av  förnybar el-
kraft sökte Vattenfall AB en ny modell som skulle kännetecknas av ökad mil-
jöhänsyn och samarbete och dialog med kommun och närboende. En för-
studie om överledning av Vojmsjöns vatten till Stalons kraftverk, som skulle 
innebära minskat flöde i Vojmån, genomfördes mellan 2006 och 2008. Hös-
ten 2008 hölls en kommunal  folkomröstning  i Vilhelmina där kommunens 
invånare fick rösta för respektive emot ett utökat uttag av vatten. Omröstning-
en slutade i en seger för nej-sidan, som fick 52 procent av rösterna. 

I  rapporten  redovisas  en  undersökning  av  kommunikationen  om  en 
eventuell överledning. Undersökningen har genomförts på uppdrag av styr- 
och samordningsgruppen  för Vojmåns  förstudie. Det  innebär att syftet och 
frågeställningarna är  framtagna  i  samarbete med  informationsgruppen och 
fastställda  av  styr-  och  samordningsgruppen.  Därefter  har  valet  av  forsk-
ningsmetoder och arbetet med analyser och slutsatser genomförts självstän-
digt. Undersökningen omfattar analyser av: 

– hur kommunikationsprocessen såg ut 

– hur organisation, arbetsfördelning och kommunikationsplan funge-
rade 

– hur den kommunalpolitiska processen och demokratin fungerade 

– vilka skillnader som finns när det gäller kommunikationen i relation 
till resultatet i jämförelse med andra liknande projekt 

Rapporten  lyfter  även  fram  områden  där  det  finns  förbättringsmöjligheter 
när det gäller kommunikationen.  

Förutsättningarna inför undersökningen var att den inte fick påverka den 
demokratiska  processen.  Observationer  av  möten,  analys  av  informations-
material  och  medieinnehåll  och  en  enkätundersökning  genomfördes  före 
valet.  Efter  valet  gjordes  intervjuer  och  en  avslutande  enkätundersökning. 
Resultaten kommunicerades efter valet. 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Kommunikationen om Vojmån 

Kommunikationen om Vojmån kan beskrivas i tydliga faser. Den första fasen 
inleddes under 2005 med att Vattenfalls planer på att återuppta ett gammalt 
utbyggnadsprojekt blev kända. Efter att Vattenfall presenterat projektet bör-
jade motståndarna till en utbyggnad organisera sig, samla namnunderskrifter 
mot planerna och starta hemsidan ”Rädda Vojmån”. Den andra fasen börja-
de när kommunfullmäktige i Vilhelmina sade ja till en förstudie om Vojmån. 
Under tiden som förstudien pågick, fördes kommunikationen om projektet i 
arbetsgrupper,  och  sedan  en  informationsgrupp  bildats,  genom  informa-
tionsinsatser i form av broschyrer och hemsida. En informatör som anställ-
des svarade även för personliga kontakter och dialog med kommunens invå-
nare om förstudien. Den tredje fasen inleddes i samband med att den preli-
minära rapporten om förstudien presenterades. Då intensifierades informa-
tionsarbetet genom att  flera  informationsmöten hölls. Rapporten skickades 
ut på remiss, och ett stort antal remissvar kom  in. Efter att slutversionen av 
rapporten färdigställts hölls ytterligare ett informationsmöte. Sista fasen före 
folkomröstningen  präglades  av  valkampanjen  och  debatten  mellan  ja-  och 
nej-sidan. 

Medierna spelade en betydelsefull roll  i kommunikationen. Under alla 
faserna  publicerades  nyhetsartiklar  och  inslag  i  de  lokala  nyhetsmedierna. 
Debatt och kommentarer förekom både i tidningarnas nätupplagor och i de 
tryckta  upplagorna.  Mediebevakningen  var  som  mest  intensiv  i  sista  fasen, 
tiden  närmast  före  folkomröstningen.  I  Västerbottens-Kuriren  och  Väster-
bottens Folkblad pågick mellan juli och fram till folkomröstningen i novem-
ber ett intensivt meningsutbyte mellan motståndare och förespråkare. Också 
i  annonsbladet  Vilhelmina-aktuellt  -  som  når  samtliga  hushåll  på  orten  – 
förekom en livaktig debatt i form av annonser från ja- respektive nej-sidan. 

I debatten utkristalliserades ett par  teman som blev viktiga  för utfallet  i 
folkomröstningen.  Det  handlade  om  naturvärden,  den  kommunala  demo-
kratiprocessen kring bland annat förstudien, samt Vattenfalls roll. Nej-sidan 
ledde  opinionen  i  frågan,  och  ifrågasatte  informationen  om  förstudien,  en 
kritik som blev svår för ja-sidan att bemöta. 

Genom Vilhelmina-bloggen uppstod nya vägar att informera och utbyta 
åsikter  på.  Representanter  för  bägge  sidorna  etablerade  där  bloggar  som 
allmänheten kunde gå in och kommentera frågan i. Det fanns också enskilda 
personer som bloggade flitigt. De flesta av inläggen var emot en överledning. 
Tonen i både insändarna i lokalpressen och kommentarerna hos bloggarna 
tenderade emellanåt att bli aggressiv och hätsk, vilket blev allt mer framträ-
dande under sensommaren och hösten. 

Kommunen och Vattenfall hade som strategi att inte föra upp frågan i na-
tionella  medier  utan  hålla  den  på  ett  lokalt  plan.  Därför  informerade  man 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främst  lokala  medier  och  undvek  de  nationella.  Syftet  var  att  Vojmån  inte 
skulle bli en nationell fråga där miljöorganisationer etablerade på riksplanet 
aktivt skulle gå in och driva frågan i medierna. Det blev också så – Vojmån 
fick endast  litet utrymme  i nationella medier, av flera orsaker. Det var först 
mot  slutet  och  kring  själva  valdagen  som  frågan  uppmärksammades  av 
rikstäckande  medier  som  exempelvis  SVT,  Dagens  Nyheter  och  Svenska 
Dagbladet. 

Attityder till kommunikationen 

Enkätundersökningen visar att alla grupper vi undersökt: politiker i fullmäk-
tige, företagare, allmänheten och närboende, anser att de har god kännedom 
om planerna på en överledning och att de fått tillräcklig information för att 
kunna rösta. De  flesta som svarat på enkäten är nöjda med  informationen. 
Broschyrerna och rapporten om förstudien är de viktigaste informationskäl-
lorna, medan informationsmöten och hemsidan har besökts av en majoritet 
av politikerna och en tredjedel i övriga grupper. Detta är ett mycket bra resul-
tat. Vi anser att målen som rör öppenhet och tillgänglighet är uppfyllda, lik-
som målen  information och kunskap. Däremot anser vi att kommunikatio-
nen med de närboende vid Vojmån inte fungerat lika bra som i övriga grup-
per. Gruppen närboende utmärker sig tydligt, genom att vara mest negativ till 
planerna på en överledning, och också mest missnöjd med kommunikatio-
nen. De närboende tycker i mindre utsträckning än övriga grupper att infor-
mationen svarar på deras frågor, att den är trovärdig och att det finns möjlig-
het till dialog. Bara var tredje närboende anser att Vilhelmina kommun och 
Vattenfall är trovärdiga. Politikerna är mest positiva till planerna på överled-
ning och mest nöjda med kommunikationen. 

Kommunikationsstrategi och kommunikationsarbete 

Kommunikationsstrategin har haft som primärt syfte att ge kunskap genom 
informationsproduktion. Det syftet har kommunikationen uppnått. Informa-
tionsmodellen är däremot inte effektiv för att lugna en orolig opinion, eller 
för att utveckla en gemensam förståelse med intressegrupper. Då behövs en 
dialogmodell. Strategin anger också att dialog ska vara ett viktigt inslag och att 
kommunikationen ska karaktäriseras av vilja att lyssna och föra samtal. I styr- 
och samordningsgruppen har de lokala kommunpolitikerna blivit väl infor-
merade och haft inflytande i processen. Vi uppfattar också att informatörens 
kommunikation  fungerat  bra.  Arbetsgrupperna  för  miljö-  och  fiske,  infra-
struktur och turism var tänkta att fungera som forum för dialogen kring dessa 
frågor, men avhoppen från miljö- och fiskegruppen visar att den inte funge-
rade som planerat. Intervjuer  i efterhand ger förklaringar som att det fanns 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olika  förväntningar på vad gruppens möten  skulle  innebära, och bristande 
konfliktlösning. Kommunikationen i arbetsgrupperna är svår att kommente-
ra eftersom den inte kunde observeras inom ramen för undersökningen. 

I flera fall, främst under den sista fasen före folkomröstningen har Vatten-
fall  valt  att  inte  kommunicera,  eftersom  man  ansett  att  det  skulle  uppfattas 
som om man försökte påverka den lokala demokratiprocessen. 

Informationsgruppen  har  varit  sammansatt  av  olika  kompetenser,  där 
särskilt  lokal  kännedom  och  stor  erfarenhet  av  kommunikationsarbete  och 
kommunikationsplanering  varit  betydelsefulla.  Vi  anser  att  kommunika-
tionsstrategin  och  kommunikationsarbetet  fungerat  på  ett  bra  sätt  när  det 
gäller  information  och  kunskap.  Däremot  kan  trovärdigheten  och  arbetet 
med den  förbättras. Här är dialogen ett värdefullt verktyg, men vi anser att 
kommunikationsarbetet startade för sent. Det borde börjat redan i den första 
fasen, när Vattenfalls planer blev kända och rykten om dem spreds. Det är 
oerhört svårt att återskapa ett tappat förtroende, därför är det av vikt att den 
strategiska  kommunikationskompetensen  finns  på  ledningsnivå  där  olika 
initiativ startar. 

Attityder till kommunalpolitik och demokrati 

När det gäller den kommunalpolitiska processen och demokratin är det flera 
personer som uttryckt åsikten att beslutet om överledningen borde fattats av 
politikerna och inte genom en folkomröstning. De som uttryckt sig för om-
röstningen  är  negativa  till  överledningen.  Flera  kommenterar  att  det  blivit 
osämja  i  kommunen  mellan  förespråkare  och  motståndare.  Det  är  relativt 
många, främst bland företagarna, som  inte anser att de kunde uttrycka sina 
åsikter i Vojmåfrågan öppet. Åsikterna om hur stort eget inflytande man haft 
går  isär.  Politikerna  tycker  att  de  haft  goda  möjligheter  till  eget  inflytande, 
medan  närboende  är  den  grupp  som  upplever  sämst  möjligheter.  Både  i 
gruppen företagare och allmänheten anser mer än hälften att man haft goda 
eller ganska goda möjligheter till inflytande. Alla grupper anser att de lokala 
politikerna haft stort inflytande. Det är också en majoritet i alla grupper som 
anser att medborgarna haft stort eller ganska stort inflytande. Informationen 
om valet verkar ha varit oklar när det gäller boende  i Dikanäs,  i övrigt har 
inga negativa synpunkter om förfarandet vid folkomröstningen kommit fram. 

Jämförelse med tidigare fall 

I jämförelse med tidigare fall som exempelvis folkomröstningen i Malå 1997 
om slutförvaring av kärnavfall, var diskussionerna nu mindre högljudda och 
fick relativt litet genomslag i nationella medier. I Malå deltog olika miljöor-
ganisationer på det nationella planet aktivt i att driva frågan och den fördes 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högt  upp  på  mediernas  dagordning.  Men  det  finns  också  likheter  mellan 
folkomröstningarna i Vojmån och Malå. Förutom att det i bägge fallen hand-
lar om en omdebatterad lokal miljöfråga, så var det sättet hur opinion skapa-
des. I Malå bildades tidigt en protestgrupp mot slutförvaring av kärnavfall på 
orten. Motståndarna gick aktivt in och drev frågan. De såg till att den fördes 
upp på en nationell agenda och kommunicerade strategiskt ut sina argument. 
De  blev  drivande  i  den  debatt  som  uppstod.  Förespråkarna  startade  sin 
grupp  ett  halvår  före  folkomröstningen,  medan  motståndarnas  grupp  varit 
igång i flera år. Resultatet var att ja-sidan aldrig riktigt kom in i debatten, de 
kunde aldrig  leda de diskussioner  som kom upp, utan  fick  istället gå  i  för-
svarsställning och bemöta de olika utspel som nej-sidan gjorde. Nej-sidan å 
sin  sida  var  hela  tiden  på  offensiven  och  kunde  lyfta  fram  sina  frågor  och 
driva dem. Samma  sak gällde  i Vilhelmina. Nej-sidan  som hade  samlat  sig 
betydligt  tidigare än  ja-sidan, hade övertaget  i de diskussioner som pågick. 
Ja-sidan fick istället gå in och försvara sina argument och kom aldrig att leda 
debatten. Medan nej-sidan var på offensiven så blev ja-sidans roll att vara på 
defensiven. 

Förbättringsmöjligheter 

Slutligen har det varit vår uppgift att peka på förbättringsmöjligheter. Det är 
ingen lätt uppgift att kommunicera om miljöfrågor. Vattenkraften är en fråga 
som berör många, och den har varit omdiskuterad genom åren. I Vilhelmina 
hade Vattenfall redan innan planerna på en utbyggnad dåligt rykte på grund 
av  tidigare  vattenkraftsutbyggnader.  Informationsbristen  innan  förstudien 
kom igång bidrog till att ge bränsle åt den ryktesspridning och opinion som 
startat så fort planerna blev kända. I efterhand ser vi att Vattenfall borde ha 
startat sitt kommunikationsarbete tidigare. 

Vår slutsats är att man eftersträvat en öppen,  tillgänglig och neutral  in-
formation  om  förstudien.  Men  informationen  har  trots  det  uppfattats  som 
vinklad och alltför positiv av många som är negativa till en överledning. Vi 
anser att en utvecklad dialogmodell är vad som krävs i framtiden om Vatten-
fall ska  förbättra sina relationer med alla de som berörs  i sitt dagliga  liv av 
vattenkraften. En bra  dialog  bygger  på  samarbete och  jämställdhet. För  att 
kunna utveckla den behöver båda sidor lära känna varandra bättre. För det 
ändamålet är omvärldsanalyser och målgruppsanalyser värdefulla. För fram-
tiden är det därför också viktigt att se till att kommunikationsfrågorna tas på 
allvar och finns med när planeringen av nya initiativ startar. 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Förord 

Uppdraget från styr- och samordningsgruppen för Vojmåns förstudie var att 
göra en opartisk och oberoende undersökning av hur kommunikationen om 
Vojmån och den kommunala beslutsprocessen fungerade. Undersökningen 
har  genomförts  av  docent  Catrin  Johansson  och  fil.  dr.  Elisabeth  Stúr  vid 
Avdelningen  för  medie-  och  kommunikationsvetenskap,  Mittuniversitetet. 
Enkätutskick och databearbetning av enkäterna har Therese Olivelöf hjälpt 
oss med. Undersökningen har, liksom förstudien om Vojmån, finansierats av 
Vattenfall AB. 

Vi vill börja med att tacka styr- och samordningsgruppen – d.v.s. kom-
munpolitiker och tjänstemän i Vilhelmina kommun, och representanter från 
Vattenfall AB för förtroendet. Tack vare er har vi kunna följa en spännande 
process som ligger väl i linje med den forskning vi bedriver vid Mittuniversi-
tetet  i Sundsvall. Forskningen vid MKV, Avdelningen för medie- och kom-
munikationsvetenskap,  är  framgångsrik  nationellt  såväl  som  internationellt 
och  specialiserad  till  fyra  områden:  organisationers  externa  och  interna 
kommunikation, politisk kommunikation, journalistik och medieutveckling. 
Avdelningen  rymmer  även  Demokratiinstitutet,  DEMICOM,  där  forskare 
under många år studerat demokratifrågor. 

Kommunikationen om Vojmån har varit särskilt intressant för oss att ana-
lysera  eftersom  den  har  så  många  dimensioner,  allt  från  kommunikations-
strategi till mediernas utveckling, åsikter från Vilhelminabor och kommunal 
demokrati. 

Vi vill också rikta ett särskilt tack till alla som har medverkat i undersök-
ningen, i intervjuer och enkäter. Vi trodde nog inte att så många Vilhelmina-
bor skulle skicka in sina enkäter. Vi är väldigt glada över er respons! Det har 
varit mycket intressant att ta del av era synpunkter.  

 

Mittuniversitetet, Sundsvall, den 30 mars 2009 

 

Catrin Johansson  Elisabeth Stúr 

Docent    Fil. Dr. 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Inledning 

Vattenkraften är en ren och förnybar energikälla – samtidigt som den medför 
stora ingrepp i naturen. Dammarna och regleringen av vattnet medför höj-
ningar  och  sänkningar  av  vattennivåerna.  Djur  och  växter  i  det  rinnande 
vattnet och längs stränderna påverkas. Därför möts nya planer för vattenkraf-
ten ofta av stort motstånd. 

I  november  2008  hölls  en  folkomröstning  i  Vilhelmina  kommun  där 
kommunens invånare fick rösta ja eller nej till en överledning av vatten från 
Vojmsjön via en tunnel till Stalon. Det skulle innebära att vattennivån i Voj-
mån minskade kraftigt. Resultatet blev 52 procent Nej och 46 procent Ja. Val-
deltagandet var 74,5 procent. 

Kommunikationen om en eventuell överledning mellan Vattenfall, före-
trädare  för  Vilhelmina  kommun,  politiker  och  kommuninvånare  hade  då 
pågått sedan 2005. I rapporten presenteras en undersökning av kommunika-
tionen om Vojmån, med aktiviteter under 2008 i fokus. 

Bakgrund 
Vattenkraften  svarar  för  11  procent  av  den  samlade  energiproduktionen  i 
Sverige, medan kärnkraft och olja står för cirka 30 procent vardera. Ungefär 
hälften  av  den  svenska  elproduktionen  kommer  från  vattenkraft.  De  fyra 
största älvarna: Lule älv,  Indalsälven, Ångermanälven, och Ume älv  svarar 
för cirka 70 procent av den el som produceras. Sveriges riksdag har beslutat 
att nyproduktionen av elkraft från förnyelsebara energikällor ska öka.  

Vattenfall arbetar därför med att ta fram tänkbara platser där mer vatten-
kraft kan utvinnas. En överledning av vatten från Vojmsjön till Stalon, via en 
tunnel,  ansågs  vara  ett  intressant  alternativ.  Företrädare  för  Vattenfall  tog 
kontakt med Vilhelmina kommun och man bestämde gemensamt att under-
söka frågan vidare. Den togs upp i kommunstyrelsen och därefter i kommun-
fullmäktige. I februari 2006 beslöt kommunfullmäktige i Vilhelmina att låta 
Vattenfall göra en förstudie för att belysa konsekvenserna av en överledning 
och de miljöeffekter som kan uppstå.  

Kommunfullmäktige beslöt även att en folkomröstning skulle hållas när 
förstudien presenterats. Vattenfall och Vilhelmina kommun träffade därefter 
en överenskommelse som innebar att Vattenfall förband sig att inte genomfö-



Vojmån – en studie om kommunikation och demokrati  |  11 

ra överledningen om Vilhelmina kommunfullmäktige efter folkomröstning-
en beslutade att säga nej till en överledning av vatten från Vojmsjön till Sta-
lon. 

Processen följde därmed en ny modell jämfört med tidigare, då Vatten-
fall genomfört förstudier i egen regi och därefter låtit miljödomstolen pröva 
och ge tillstånd, alternativt säga nej till projekten. 

Arbetet med förstudien genomfördes av Vattenfall Power Consultant AB, 
och  leddes av en styr- och samordningsgrupp där politiker och tjänstemän 
från Vilhelmina kommun samt representanter från Vattenfall ingick. För att 
kommuninnevånare skulle kunna delta och påverka arbetet med förstudien 
bildades olika arbetsgrupper (miljö- och fiskegruppen, turismgruppen och 
infrastrukturgruppen). I varje grupp ingick representanter för kommuninne-
vånare  som  tillsammans  med  Vattenfall  Power  Consultant  och  tjänstemän 
från kommunen skulle arbeta fram ett slutligt förslag. Det inrättades även en 
informationsgrupp som bestod av representanter från Vilhelmina kommun 
och Vattenfall. 

Förstudien startade under våren 2006 och pågick till hösten 2008. En re-
missversion  av  förstudien  presenterades  för  Vilhelminaborna  under  våren 
2008.  Informationsmöten  för allmänheten hölls  i Vilhelmina, Dikanäs och 
Saxnäs. Förstudien presenterades även i sin helhet på hemsidan på internet. 
Kommunen  tog  emot  52  remissvar  från  organisationer,  föreningar  och  en-
skilda  personer.  Därefter  sammanställdes  en  slutlig  version  av  förstudien. 
Under  sommaren  2008  genomfördes  kompletterande  undersökningar  som 
bifogades slutrapporten. 

Efter sommaren 2008 vidtog en politisk process där ett JA-alternativ och 
ett NEJ-alternativ företräddes av kommunpolitiker och medborgare. Frågan 
debatterades flitigt i de lokala tidningarna, och i forum på internet. En offent-
lig debatt mellan JA-sidan och NEJ-sidan hölls i Vilhelmina Folkets Hus den 
4 november. Folkomröstningen genomfördes den 16 november och slutade 
med  seger  för  NEJ-alternativet  som  fick  52  procent  av  rösterna  medan  JA-
alternativet fick 47 procent. Valdeltagandet var 74,5 procent. 

Undersökningens förutsättningar 
Kommunikationen  mellan  Vattenfall,  Vilhelmina  kommun,  de  politiska 
partierna och kommunens invånare var viktig inför folkomröstningen. Styr- 
och  samordningsgruppen  fattade  därför  beslut  om  att  göra  en  oberoende 
utvärdering av kommunikationen och den lokala demokratiprocessen. Föl-
jande förutsättningar styrde planeringen av undersökningen: 

•  De utvärderingsaktiviteter som genomfördes fick inte störa eller påverka 
processen före folkomröstningen i november. Det innebar att inga re-
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sultat från utvärderingen fick publiceras offentligt förrän efter folkom-
röstningen. 

•  Observationer av informationsmöten och presskonferenser under pro-
cessen fick genomföras. 

•  Attitydmätning i form av en enkät fick delas ut vid maximalt tre tillfällen: 
våren 08, hösten 08 samt efter folkomröstningen. 

•  Forskarna  fick tillgång till dokumentation och planering  från  informa-
tionsgruppen och styr- och samordningsgruppen. 

Eftersom undersökningen inte fick påverka den demokratiska processen och 
valresultatet kommunicerade forskarna inga resultat till någon part före folk-
omröstningen. 

Syfte 
Syftet med undersökningen var:  
1.  att utvärdera kommunikationen om  förstudien om Vojmån  i relation  till 

den kommunala beslutsprocessen i Vilhelmina kommun. 
2. att jämföra projektet med andra liknande projekt. 

Frågeställningar 

1.  a. Hur såg kommunikationsprocessen ut? 
  b. Hur uppfattades kommunikationen av centrala aktörer? 
  c. Hur fungerade kommunikationsplan och organisation? 
  d. Hur fungerade den kommunalpolitiska processen och demokratin? 
  e. På vilka områden finns förbättringsmöjligheter? 
 
2. a. Vilka skillnader finns när det gäller kommunikationen i relation till re-

sultatet i jämförelse med andra liknande projekt. 

Tillvägagångssätt 
Kommunikationen som sker i den här typen av frågor är komplex och omfat-
tar många aktörer och kommunikationskanaler. Kommunikationen studera-
des därför som en helhet där alla aktörers röster granskades. För att under-
sökningen  skulle  få  en  hög  kvalitet  och  vara  heltäckande  krävdes  att  flera 
olika typer av material samlades in och analyserades. 

Följande delstudier har ingått i undersökningen: 
1. Analys  av  Vattenfalls  och  Vilhelmina  kommuns  kommunikations-

strategi 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2. Analys  av  kommunikationen  om  projektet  och  observation  av  in-
formationsmöten 

3. Analys av budskap i medierna 
4. Analys  av  attityder  till  kommunikation,  kommunalpolitisk  process 

och demokrati 
5. Analys av förbättringsmöjligheter 
6. Analys av kommunikation och demokrati i liknande projekt 

 
Den första frågan i undersökningen var att planeringen av kommunikationen 
skulle granskas. Det har gjorts genom en analys av kommunikationsplanen, 
genom  observationer  av  diskussioner  i  informationsgruppen  och  genom 
intervjuer med informationsgruppens medlemmar. 

Den andra frågan var att kartlägga kommunikationsprocessen. Det inne-
bar att vi studerade information som presenterades om projektet. Rapporten 
om förstudien, kortversionen av rapporten om förstudien, material från Vil-
helmina kommun  skriftligt och på hemsidan, och muntlig  information vid 
informationsmöten  för  allmänheten.  Även  remissvaren  till  förstudien  och 
den dialog som fördes vid informationsmötena granskades. 

Kommunikationen  om  Vojmån  omfattar  även  mediernas  rapportering 
om projektet. Den tredje frågan var därför att analysera budskapen i medier-
na. I första hand analyserades artiklar  i Västerbottens Folkblad och Väster-
bottenskuriren. Även radio- och TV-inslag samt diskussioner och inlägg på 
hemsidor på internet har granskats. 

För att svara på den fjärde frågan hur kommunikationen och den kom-
munalpolitiska  processen  uppfattades  av  centrala  aktörer  genomfördes  en 
attitydmätning i form av en enkät. Vid attitydmätningar är det vanligt att man 
genomför s.k. panelstudier för att se hur attityder förändras över tid. En pa-
nelstudie  innebär  att  ett  urval  av  personer  svarar  på  frågor  vid  upprepade 
tillfällen.  Resultaten  av  attitydmätningarna  kan  då  jämföras  med  informa-
tionsinsatser och budskap i medierna under den aktuella mätperioden. En-
käten omfattade fyra olika urvalsgrupper: kommuninvånare, närboende vid 
Vojmån,  kommunpolitiker  och  företagare.  Enkäten  genomfördes  vid  två 
tillfällen: efter att informationen om förstudien presenterats i maj-juni 2008, 
och efter folkomröstningen i november-december 2008. 

Allt material som samlats  in har använts när vi har dragit slutsatser om 
vad som fungerat bra och mindre bra när det gäller kommunikationen och 
den lokala demokratin. Den femte frågan är följaktligen en analys av förbätt-
ringsmöjligheter vid liknande kommunikationsprocesser. En viktig utgångs-
punkt för dessa slutsatser är också intervjuer med centrala aktörer efter folk-
omröstningen.  Intervjuerna  genomfördes  i  efterhand  för  att  inte  störa  den 
demokratiska processen och leda till intervjueffekter. 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En  utvärdering  som  koncentreras  till  en  kommunikationsprocess  ger 
slutsatser som enbart är giltiga för den processen. Genom att göra en jämfö-
relse med kommunikationen i liknande fall kan man få ökad kunskap om vad 
som påverkar kommunikationen mellan olika aktörer. Den sjätte frågan var 
att  göra  en  sådan  jämförelse.  Vi  har  valt  att  jämföra  med  liknande  vatten-
kraftprojekt och med folkomröstningen i Malå om förvaring av kärnavfall. 

Det material som undersökningen bygger på samlades in under 2008. En 
översikt över material i form av intervjuer och observationer finns i bilaga 1. 

Rapportens innehåll 
Rapporten  innehåller  en  genomgång  av  forskning  och  teorier  i  avsnittet 
Kommunikation, medier och opinion. Därefter går vi  igenom tidigare vatten-
kraftprojekt och folkomröstningen i Malå i avsnittet Folkets röst – lokal miljö-
opinion. I avsnitten Kommunikationsstrategi, Kommunikationen  om  Vojmån, 
Mediernas  innehåll och Attityder till kommunikation och demokrati presente-
rar  vi  resultaten  från  de  olika  delstudierna.  Avsnittet  Analys  och  slutsatser 
jämför resultaten med forskning och teori, och innehåller våra slutsatser och 
förslag till förbättringar. 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Kommunikation, medier & opinion 

De teoretiska områden som den här undersökningen omfattar är kommuni-
kation och PR, mediernas roll i det offentliga samtalet och opinionsbildning. 

Kommunikation och PR 
Teorier  om  kommunikationsplanering  hör  hemma  inom  området  public 
relations,  PR.  I  Sverige  används  begreppen  strategisk  kommunikation  eller 
planerad  kommunikation  eftersom  PR  ofta  enbart  förknippas  med  reklam.1 
Den  ursprungliga  betydelsen  av  public  relations  är  att  skapa  och  utveckla 
goda relationer med organisationens intressenter.2 Forskningen inom områ-
det  hör  hemma  inom  olika  teoretiska  perspektiv  –  det  strukturella,  som  är 
inriktat mot organisations- och  ledningsfrågor,  interaktionsperspektivet, som 
belyser organisationens relationer  i  form av personliga kontakter med om-
världen, det retoriska, som innebär övertalning och påverkan, och det kritiska 
perspektivet, som handlar om samhällsansvar, etik och dialog.3 

Modeller för PR 

Vilket  perspektiv  forskarna  använder  styr  också  vilka  kommunikationsmo-
deller de använder och påverkas av vilket synsätt de har på kommunikation. 
Två huvudspår finns; ett traditionellt där kommunikationsprocessen ses som 
ett  linjärt  förlopp  mellan  en  sändare  och  en  mottagare,  och  ett  nyare  där 
kommunikationsprocessen ses som ett nätverk av kontakter.4 

De  amerikanska  forskarna  Grunig  &  Hunt  har  beskrivit  fyra  olika  PR-
modeller som fått stor spridning och användning.5 Publicitetsmodellen utgår 
inte från något etiskt sanningskrav och har som syfte att utöva propaganda. 
Informationsmodellen har ett sanningskrav, och syftet är att sprida informa-
tion. Den asymmetriska tvåvägsmodellen baseras på teorier och metoder för 

                                                                    
1 (Falkheimer & Heide, 2007) 
2 (Larsson, 2001, Palm, 2006) 
3 (Larsson, 2008) 
4 (Larsson, 2008) 
5 (Grunig & Hunt, 1984, s. 22f.) 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vetenskaplig övertalning, men med sanningskrav. Den symmetriska tvåvägs-
modellen  är  ett  etiskt  ideal,  där  lyssnande,  dialog  och  förståelse  är  ledord 
som  jämställer  sändare  och  mottagare.  Modellerna  speglar  utvecklingen 
inom  PR-branschen.  Inledningsvis  betonades  vikten  av  att  övertyga,  men 
numera betonas dialog och symmetri.6 Senare utvecklades en femte modell, 
Excellence-modellen, som utgår från ett win-win-tänkande. Den innebär en 
blandning av påverkande och samverkande kommunikationsaktiviteter och 
både  den  PR-praktiserande  organisationen  och  dess  omgivning  förväntas 
vara nöjda med kommunikationsprocessen.7  

De europeiska forskarna Betteke van Ruler och Dejan Vercic har presen-
terat en alternativ modellkarta som har vissa likheter med den amerikanska:8  

Tabell 1. Europeiska PR-modeller 

  Kommunikativt 
fokus 

Kommunika-
tivt mål 

Aktionsform 

Informations–
modellen 

informationssprid-
ning 

kunskap  informationspro-
duktion 

Påverkans–
modellen 

”insäljning”  inflytande  övertalning 

Relations–
modellen 

relationskvalitet  förtroende  förhandling 

Dialogmodel-
len 

gemensam  
tolkning 

gemensam  
förståelse 

samtal 

 
PR-modellerna  har  debatterats  av  forskarna,  och  flera  har  ifrågasatt  den 
symmetriska modellen.9 Kritikerna menar att den inte medför någon verklig 
jämvikt, och att  symmetri  skulle vara  samma  sak  som dialog betvivlas. Det 
hävdas också att alla organisationer präglas av ett asymmetriskt självintresse 
och drivs av ett grundläggande syfte att verka för en speciell sak, vilket kräver 
påverkan av omgivningen för att nå syftet. Professor Larsåke Larsson påpekar 
att det  i det praktiska PR-arbetet finns få möjligheter att arbeta med dialog, 
eftersom lämpliga metoder saknas. Möjligheten ökar ju mindre målgruppen 
är.  Däremot  ser  han  att  utvecklingen  med  interaktiva  elektroniska  tekniker 
kan användas för att skapa bättre symmetri.10 

                                                                    
6 (Falkheimer, 2004) 
7 (Eriksson, 2003, Larsson, 2008) 
8 (van Ruler & Vercic, 2005) 
9 (jfr Eriksson, 2003, s. 48) 
10 (Larsson, 2008, s. 59) 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Föreställningen  att  PR  är  ett  medel  för  etablerade  eliters  maktutövning 
finns också kvar bland allmänheten, bland journalister, och bland flera me-
dieforskare. PR betraktas som ett sätt att dölja, vinkla och konstruera bilder 
av verkligheten.11 Men PR kan också ses som samhällsnyttig, när verksamhe-
ten leder till informationsförmedling, kunskapsutbyte och utveckling av de-
mokratin. Det är enbart genom att undersöka konkreta fall som man kan ge 
några omdömen.12 

Synsättet att verkligheten kan beskrivas på ett vinklat sätt bygger också på 
antagandet  att  det  skulle  finnas  en  objektiv  och  neutral  verklighet.  Många 
argumenterar numera i stället för att vi ser på verkligheten på olika sätt, och 
skapar konstruktioner av den. Forskarna Timothy Coombs och Sherry Hol-
laday anser att det  inte går att skilja  information  från övertalning, eftersom 
information i praktiken aldrig är neutral. Urvalet av informationen, vad som 
presenteras, hur det presenteras, kan användas i syfte att påverka – och för-
ändra attityder och beteenden. Informationen vi får påverkar vår syn på om-
världen.13 En organisation och dess  intressenter kan ha en dialog, men har 
sällan lika mycket makt. Därför är det svårt att se hur en dialog kan vara neu-
tral, anser de. 

Public relations, eller strategisk kommunikation kan användas  för olika 
syften. Genom att studera hur informationsarbetet genomförs i praktiken kan 
man avgöra om det är etiskt försvarbart eller förkastligt. En viktig ingrediens i 
en bra relation är förtroende. En informatör som agerar etiskt och professio-
nellt kommer sannolikt att uppfattas som trovärdig, och därigenom få ett bra 
anseende.  Om  förtroendet  däremot  skadas,  är  det  sällan  som  det  helt  kan 
återställas.14 

PR i praktiken 

I  det  praktiska  kommunikationsarbetet  ingår  planering  som  en  viktig  del. 
Den planeringsmodell som är mest känd och använd är Cutlip, Center och 
Brooms fyrstegsprocess.15 Den innehåller: 1. Analys av situationen och defi-
nition av kommunikationsproblem 2. Strategi 3. Implementering och 4. Ut-
värdering. Professor Lars Palm betonar analysernas roll i processen:16 

                                                                    
11 (Falkheimer, 2004, s. 84) 
12 (L’Etang, 2008, s. 22, 42) 
13 (Coombs & Holladay, 2007, s. 37) 
14 (Gregory, 2006, s. 290) 
15 (Cutlip, Center, Broom, 2006) 
16 (Palm, 2006, s.9) 



Vojmån – en studie om kommunikation och demokrati  |  18 

Ett  kommunikationsprojekt  måste  utgå  från  ett  beslutsunderlag  som 
innefattar  målanalys,  målgruppsanalys  och  omvärldsanalys.  Besluts-
underlaget  styr  budskaps-  och  medievalsstrategier.  Strategierna  be-
stämmer val av metodik som bör användas för att nå målen. Kommu-
nikationsprojektet avslutas med utvärdering och uppföljning. 

De rubriker som kan ingå i en heltäckande kommunikationsplan är: nuläges-
analys,  mål,  målgrupper/användare/aktörer,  ansvarsfördelning,  kommuni-
kationsstrategi,  övergripande  budskap,  kanaler/metoder/åtgärder,  tidsplan, 
budget och uppföljning/utvärdering. 

Det är viktigt att tänka efter vilka mål som finns för en viss kommunika-
tionsinsats. Är målet att sprida information, öka kännedom, tillföra kunskap, 
bygga relationer eller på djupet förändra attityder och beteenden? De olika 
målen liknas ofta vid stegen i en trappa. För att bygga relationer måste man 
först öka kännedomen och tillföra kunskap. Det handlar om att se till att bud-
skapet  når  målgruppen  genom  att  använda  rätt  kanaler,  därefter  se  till  att 
målgruppen förstår budskapet. Målen bör också formuleras så att de mäter 
någon slags effekt hos de individer och grupper organisationen vill kommu-
nicera med. Att producera fakta eller informationsmaterial kan aldrig vara ett 
mål i sig, anser kommunikationskonsulten Peter Erikson. 17 

Att bestämma övergripande målgrupper är viktigt, och att bryta ner dem 
till  mer  identifierbara  individer  är  ännu  mer  betydelsefullt.  Målgruppen 
”anställda” är exempelvis inte en homogen grupp, utan sammansatt av indi-
vider med en mängd olika motiv, värderingar, uppgifter och kunskaper.18 

Målgruppsarbetet består av två moment – för det första att välja ut mål-
grupp(er)  och  för  det  andra  att  analysera  den  eller  de  grupper  man  vill 
kommunicera med.19 En målgruppsanalys innebär att målgruppen segmen-
teras: delas in efter olika principer och beskrivs med avseende på relevanta 
egenskaper. Kommunikatören måste känna till utgångsläget för målgruppens 
engagemang: kunskaper, attityder, intentioner och beteenden.20 

Att  finna  rätt målgrupp(er) och noga analysera den eller dem  löser en 
rad avvägningar i planerings- och produktionsarbetet, anser professor Larså-
ke Larsson:21 

• vissa målgrupper kan prioriteras, andra väljas bort 

• olika argument biter på olika målgrupper 

                                                                    
17 (Erikson, 2005, s. 167ff.) 
18 (Erikson, 2005, s. 168) 
19 (Larsson, 2008, s. 149) 
20 (Palm, 2006, s. 29) 
21 (Larsson, 2008, s.161) 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• informationens omfång och bredd/djup kan varieras för olika grup-
per 

• olika medier fungerar bättre/sämre mot olika målgrupper 

• olika utformning attraherar målgrupper på olika sätt 

• plats och tidpunkt för informationen kan varieras för olika delgrup-
per 

• en målgrupp behöver kanske delas upp i flera delgrupper 

• analysen visar kanske att målen inte kan nås med information 

Grundläggande värderingar är bland det som svårligen låter sig förändras – i 
varje fall  inte genom kommunikationsinsatser, anser professor Lars Palm.22 
För att åstadkomma förändring i människors beteende måste man gå en lång 
väg.  Det  första  steget  är  medvetande  och  intresse,  det  andra  kunskap,  det 
tredje attityder, det fjärde intentioner, och det femte steget är handling.23  

Intresset  för  information  skiljer  sig  mellan  olika  grupper  beroende  på 
upplevd relevans och informationsbehov. I vissa grupper finns ett litet intres-
se för information, i andra grupper är intresset situationsbundet, i åter andra 
grupper finns ett stort intresse för information. När både relevans och behov 
saknas, är det omöjligt eller i varje fall ytterst svårt att ens nå inledande upp-
märksamhet.  Kort  sagt  –  om  man  bedömer  att  målgruppen  inte  upplever 
något  informationsbehov  eller  någon  relevans  är  kommunikativa  insatser 
mer eller mindre bortkastade.24 Lars Palm anser att överambition i fråga om 
informationsmängd alltid är verkningslös, ofta direkt skadlig. Den som blir 
bombarderad  med  aldrig  så  kloka  sakargument  blir  i  bästa  fall  uttråkad,  i 
värsta fall förolämpad. När det händer vänds oviljan mot sändaren. Ett sätt att 
straffa denne blir att vägra acceptera sakargumenten.25 

Det  är  alltså  viktigt  att  ta  hänsyn  till  målgruppen  i  all  kommunikation. 
Men  studier  av  organisationers  kommunikation  visar  att  kommunikation  i 
praktiken ofta ses som något oproblematiskt och enkelt, och att målgrupper-
na ofta ses som en stor homogen massa.26 

                                                                    
22 (Palm, 2006, s. 42) 
23 (Palm, 2006, s. 42-44) 
24 (Larsson, 2008, s. 176f.) 
25 (Palm, 2006, s. 65) 
26 (Falkheimer & Heide, 2008, Falkheimer, 2004, ss. 72-75, Johansson & Heide, 2008) 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Dialog 

Många av de teorier och modeller för kommunikation som finns inom pub-
lic relations har präglats av ett överföringstänkande, att information ska föras 
över från en sändare till en mottagare.27 Teorier om dialogens betydelse är av 
senare  datum.  Nyare  forskning  tyder  på  att  organisationer  bäst  kan  bygga 
relationer genom dialogprocesser där målgruppen är en aktiv part.28 Dialog 
är  intimt  förknippat med delaktighet. Forskaren  Isaacs  formulerar det  som 
konsten att tänka tillsammans och han menar att verklig dialog är när delta-
garna tillsammans skapar mening.29 Dialogen bygger på att alla deltagare är 
jämställda, och skiljer sig därmed från diskussion och debatt. Men i prakti-
ken används dialog ibland slarvigt om alla typer av kommunikation där del-
tagarna är närvarande i rummet.30  

Om en organisation ska använda sig av en dialogmetod behöver man ut-
veckla strategier som passar målgruppens behov. Larsåke Larsson ger exem-
pel på att dialogen kan användas för att kommunicera om samhällsplanering, 
genom att man organiserar samtals- eller studiecirkelgrupper kring utform-
ningen av en ny anläggning eller en ny typ av service. Dialog lämpar sig för 
informationsåtgärder som är lokalt begränsade i små grupper.31 

Dialogen bygger på ärlighet och öppenhet. Dialog kräver att man avslöjar 
sin egen position och sina egna värderingar och intentioner i kontakten med 
den  andra  parten.  Vidare  krävs  en  öppenhet  för  alternativa  versioner  och 
uppfattningar av verkligheten. Man måste ge upp sitt krav på att ensam kon-
trollera den aktuella frågan och agendan. Ett genuint dialogarbete kräver att 
man erkänner och  lär känna alla som kan tänkas ha intressen i organisatio-
nens aktiviteter och verksamhet. Organisationens ledare måste vara medvet-
na om sin dominerande ekonomiska och  ideologiska ställning och om be-
gränsningarna i de egna kunskaperna – och vara införstådda med dialogkra-
ven.32 Faktorer som öppenhet, förståelse, delaktighet, trovärdighet och orga-
nisationens rykte är viktiga i relationsbyggandet och dialogen med olika mål-
grupper.33  

                                                                    
27 (se t.ex. Cutlip, Center & Broom, 2006/1978) 
28 (Bruning, Dials & Shirka, 2008) 
29 (Isaacs, 2000) 
30 (Johansson, 2007) 
31 (Larsson, 2008, s. 179) 
32 (Larsson, 2008, s. 180) 
33 (Bruning, Dials & Shirka, 2008) 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Internet – ger nya möjligheter för dialog 

Den nya kommunikationstekniken erbjuder nya möjligheter, men även nya 
hot  mot  organisationers  försök  att  bygga  ömsesidigt  fördelaktiga  relationer 
med  nyckelgrupper.34  Hemsidor  på  Internet  kan  fungera  som  en  plattform 
för en dialog med intressegrupper, och intressegrupperna kan utnyttja tekni-
ken för sina syften. Tack vare låga kostnader för informationsspridning och 
opinionsbildning  blir  företag,  myndigheter  och  intressegrupper  mer  jäm-
ställda. En tjock plånbok betyder inte längre allt när det gäller att få ut infor-
mation till intresserade läsare.35 Organisationer som vill använda sina hem-
sidor för att utveckla relationerna med olika målgrupper bör integrera gräns-
snitt för dialog på sidorna.36 

Kommunikationen med intressegrupper 

De målgrupper som organisationer vill kommunicera med skiljer sig åt när 
det gäller intresse, kunskaper, attityder och om de är organiserade eller inte. 
När det handlar om kommunikation om specifika frågor talar man ofta om 
intressegrupper som är mer eller mindre aktiva. Det finns mycket internatio-
nell forskning om intressegrupper, eftersom deras engagemang och aktivite-
ter kan ha stor påverkan på organisationens verksamhet och hur den uppfat-
tas.37 Hallahan identifierar olika typer av intressegrupper: inaktiva, medvetna, 
uppväckta  och  aktiva  –  beroende  på  deras  kunskaper  och  engagemang  i  en 
viss fråga.38 Inaktiva grupper har  lågt engagemang och  liten kunskap. Med-
vetna grupper har stor kunskap, men är inte personligt engagerade i frågan. 
Uppväckta grupper har stort engagemang men liten kunskap. Aktiva grupper 
har både goda kunskaper och stort engagemang. De benämns ibland aktivis-
ter. 

Forskarna Grunig och Hunt betonar hur viktigt det är att kommunicera 
med en medveten grupp innan den blir aktiv mot organisationen. Om grup-
pen redan är aktiv bör man satsa de största resurserna på att kommunicera 
med  den.  Aktivister  som  har  en  negativ  inställning  kommer  att  lobba  mot 
organisationen,  och  det  är  de  som  söker  information.  Om  organisationen 
inte presenterar sina åsikter kommer aktivisterna att söka den någon annan 
stans. 39 

                                                                    
34 (Coombs, 1998) 
35 (Heath, 1998) 
36 (Kent, Taylor & White, 2003) 
37 (Anderson, 1992, Karagianni & Cornelissen, 2006) 
38 (Hallahan, 2001, s. 33f.) 
39 (Grunig & Hunt, 1984) 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Miljöfrågor engagerar ofta  intressegrupper. Forskaren Anderson stude-
rade  ett  företag  som  tillverkade  juice  och  planerade  stora  citrusplantager  i 
Belize.40  Företaget  hade  ingen  omvärldsbevakning  och  liten  erfarenhet  av 
aktivister. Förväntningarna var att projektet skulle mottas positivt, men snart 
formades en opinion mot att företaget ville hugga ned regnskog för att plante-
ra citrusträd. Brev började komma från miljöaktivister som ville ha konkreta 
miljökonsekvensbeskrivningar. Men den faktastrategi som informationsche-
fen använde – att skicka information tillbaka – hjälpte inte för att lugna opi-
nionen. Beskedet att planerna inte var konkreta ännu uppfattades som undvi-
kande. Konflikten  trappades upp. Organisationen ”Jordens Vänner”  initie-
rade en världsomspännande bojkott av  företagets produkter. Slutligen ord-
nades  ett  möte  med  företrädare  för  alla  miljögrupper,  där  de  diskuterade 
erfarenheterna  från  projektet  som  lades  ner  och  aldrig  blev  verklighet.  In-
formationschefen anser i efterhand att hon borde kommunicerat direkt med 
miljögrupperna. För de praktiker som arbetar med kommunikation om mil-
jöfrågor  är  utmaningen  att  utveckla  en  gemensam  förståelse  med  intresse-
grupperna.41 

Medieutveckling, lokala medier och opinion 
Det  har  skett  stora  förändringar  på  den  lokala  mediemarknaden  i  Sverige. 
Utveckningen har accelererat under de senaste åren och vi har ännu inte sett 
slutet av den. Det har påverkat vår medievärld på flera områden.42 Ny teknik 
har skapat nya möjligheter och vägar att både ge och få information på. Ut-
bud och innehåll har förändrats, likaså medieformerna.43 

Utvecklingen har lett till nya konsumtionsvanor. En mer aktiv mediekon-
sument har uppstått, en person som väljer vad, när och hur han eller hon vill 
ta del av det enorma informationsflöde som råder i vårt mediesamhälle. Det 
är  också  en  konsument  som  numera  via  nättidningar,  bloggar  och  olika 
chattforum själv kan gå in och direkt delta i pågående debatter och kommen-
tera nyhetsrapporteringen.44  

Utifrån  den  pågående  medieutvecklingen  går  det  att  konstatera  att  nya 
mediearenor  har  vuxit  fram  för  utbyte  av  åsikter  och  meningsskapande  i 
samhället.45 Så gott som alla  lokala dagstidningar har  idag en webbupplaga 

                                                                    
40 (Anderson, 1992) 
41 (Anderson, 1992) 
42 (Castells, 2000) 
43 (Hvitfelt & Nygren, 2009) 
44 (Våge, Stattin & Nygren, 2005) 
45 (Castells, 2000) 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som  i  sin  tur håller på att vidareutvecklas.46 Ett exempel på hur den  lokala 
pressen,  dess  innehåll  och  kontakten  med  läsarna  kontinuerligt  genomgår 
förändringar är Västerbottens Folkblads webbtidning. Från och med årsskif-
tet 2008/09 kan läsarna direkt kommentera nyhetsartiklar på webben, något 
som  ännu  inte  hade  kommit  igång  före  folkomröstningen.  Trenden  är  att 
avståndet  i  nyhetsförmedlingen  mellan  läsarna  och  tidningsredaktionerna 
med de reportrar som bevakar nyhetshändelser blir allt kortare.47 

Resultatet är en form av hyperlokal nyhetsbevakning där mindre intres-
segrupper  får  göra  sina  röster  hörda  direkt  på  webben.  Tillsammans  med 
utvecklingen  av  bloggar  talar  medieforskare  numera  om  fenomenet  som 
”citizen media”, en typ av medborgarjournalistik.48 

Parallellt med utvecklingen av en ny lokaljournalistik så håller journalist-
rollen på att omdefinieras.49 Den traditionella lokalreportern som var statio-
nerad på den plats han eller hon skulle bevaka, och som kände alla, håller på 
att försvinna. Bara de senaste åren har det skett stora omorganisationer inom 
lokalpressen vilket har lett till att många lokalredaktioner runt om i landet har 
lagts ner. Västerbottens-Kuriren är ett exempel.50 Det är istället ambulerande 
reportrar  som  sköter  bevakningen.  Reportrarna  arbetar  numera  dels  över 
större bevakningsområden och  flera genrer, dels har de en bredare  teknisk 
kunskap för att klara av alla medieformer som man rör sig mellan. För att inte 
tappa kontakten med läsarna så har tidningen satsat på att utveckla sin webb-
upplaga där läsarna kan kommentera nyheter och insändare. 

En annan trend är konvergens både vad gäller teknik, innehåll och också i 
det journalistiska arbetet. Samma nyheter går att hitta i tidningens pappers-
upplaga och på webben.51 

Lokal opinion och medier 

Utvecklingen  påverkar  hur  opinion  i  politiska  frågor  väcks  på  lokal  nivå.  I 
den förändrade mediesituation som har uppstått – då i princip alla som vill 
kan  delta  och  också  snabbt  reagera  i  de  debatter  som  förs  –  kommer  nya 
mindre etablerade grupper i samhällsdebatten till tals och får ett utrymme i 
medierna och den offentliga sfären. Det skapar nya arenor med nya aktörer, 

                                                                    
46 (Karlsson, 2006) 
47 (Nygren, 2008) 
48 (Carroll, 2006, Kolodzy, 2006) 
49 (Nygren, 2008, Maier, 2007) 
50 (Cepaite & Stúr, 2008) 
51 (Kolodzy, 2006, Nygren, 2008) 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vilket i sin tur medverkar till att de gamla traditionella medierna inte längre 
har samma inflytande. 

I  fallet  Vojmån diskuterades  frågan på många  olika platser  i medierna, 
såväl  i  de  traditionella  som  i  nyare  och  mer  oprövade  forum.  Det  var  inte 
längre självklart vilka som var de främsta och viktigaste mediala arenorna. Ett 
problem som bland andra politiker i Vilhelmina kommun och intresseorga-
nisationer i Vojmå-frågan blev tvungna att ta ställning till. 

Den pågående medialiseringen av politiken tillsammans med den härs-
kande  medielogiken  är  två  faktorer  som  blivit  allt  mer  framträdande  och 
samtidigt  mer  komplexa.  För  att  nå  ut  med  ett  budskap  måste  en  politiker 
vara väl förtrogen med hur medielogiken fungerar.52 Inom retoriken brukar 
det talas om vikten att ha rätt tal till rätt publik vid rätt tillfälle. 53 Det har blivit 
än viktigare i dagens nya mediesamhälle. 

Flera kanaler och ett större utbud av information att välja mellan borde 
ge  fler  möjligheter  för  dels  en  politiker  att  iscensätta  sig  och  sin  politiska 
agenda, dels för väljaren att få en mångsidig insyn i den politik som presente-
ras. Men det kan också slå åt andra hållet. För mycket i för många kanaler kan 
trötta ut och förvirra mottagaren. Denne har också numera möjligheten att 
välja bort information eller själv kommentera och även driva egna politiska 
frågor. Att föra upp en fråga på den politiska agendan har aldrig varit lätt men 
numera måste man ta hänsyn till betydligt flera faktorer.54 

Utvecklingen  har  påverkat  å  ena  sidan  den  politiska  journalistiken,  å 
andra sidan opinionsbildning i samhället. Professor Lars Nord talar om den 
”politiska  journalistikens  tredje  fas”. Han ser över  tid en  förändring av hur 
politik rapporteras och analyseras i medierna. Vi har lämnat ”partipressepo-
ken”  och  ”professionaliseringsperioden”  bakom  oss  för  att  gå  mot  en  mer 
marknadsstyrd politisk  journalistik. Nord pekar på komplexiteten  i utveck-
lingen där han finner förändringar på flera punkter: rapporteringen, utbudet, 
innehållet och konsumtionen: 55 

Politik har blivit något allt mer svårfångat. Det finns förmodligen mer 
politik i utbudet eftersom utbudet är större än någonsin. Samtidigt når 
denna  politik  färre  människor  eftersom  mediekonsumtionen  blivit 
fragmenterad. De som ändå nås av politik i någon form kan göra det i 
de mest skilda medieformat. Det råder förmodligen stora skillnader i 
politiska  kunskaper  och  verklighetsbilder  mellan  den  som  ägnar  en 

                                                                    
52 (Nord & Strömbäck, 2003) 
53 (Johannesson, 2001) 
54 (Louw, 2005, McNair, 2000, McCombs, 2006, Street, 2001 ) 
55 (Nord, 2009, s. 247) 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halvtimme  varje  dag  åt  ledarsidan  i  morgontidningen  och  den  som 
bara tar del av nyheter via TV3.  

Valfrågor på det lokala planet är numera på samma sätt påverkade av utveck-
lingen. Också här har utbudet blivit större samtidigt som väljarna aktivt kan 
gå in och göra sina röster hörda på webbplatser och bloggar. 

Medieforskaren Gunnar Nygren diskuterar vilken roll de lokala medier-
na  har  i  det  offentliga  rummet.  Utvecklingen  har  väckt  flera  frågor  skriver 
Nygren. Det handlar om vilken roll de traditionella lokala medierna kommer 
att få i framtiden. Han konstaterar att de inte längre är ensamma i nyhetsför-
medlingen:  ”De  kommunala  webbsidorna  och  fristående  nätgemenskaper 
kan  vara  lika  viktiga  för  det  lokala  nyhetsflödet”.56  Det  finns  också  en  pro-
blematik  kring  vad  som  är  lokalt,  dels  utvecklingen  mot  en  allt  globalare 
värld, dels det faktum att fler pendlar och att regioner växer.57 

Intresset för lokala politiska frågor växlar, också hur en enskild lokal fråga 
kan föras upp på en nationell nyhetsagenda. Diskussionen kan hänföras till 
hur viktiga lokala frågor med ett allmänintresse inte kommer upp på agendan 
nationellt. Här spelar dagordningsteorin in – vad som för tillfället av medier-
na tillsammans med rådande diskurs i samhället räknas som intressanta ny-
heter.58 Miljöfrågor har senaste åren i och med klimatdebatten hamnat högt 
upp på agendan och knappast varit utsatta för någon medieskugga. Men även 
till synes aktuella frågor kan falla ur agendan och hamna längre ner beroende 
av hur de kommuniceras ut till medier, vilka som deltar i debatten och vilken 
betydelse frågan har i den aktuella nationella diskursen för ämnet.59 

Lokala valrörelser kan uppträda i flera former konstaterar Lars Nord och 
Gunnar Nygren efter att ha studerat valet 2006 i lokala medier. Det finns in-
tensiva valrörelser med stor uppmärksamhet i medierna där folk har engage-
rat sig och olika intresseorganisationer har vuxit fram för att driva lokalt in-
tressanta frågor. Men intensiva valrörelser kan även skapa trötthet och oin-
tresse om medborgaren tycker att fel frågor kommer upp på dagordningen, 
fel personer säger fel saker i debatterna och valrörelsen övergår till att gälla 
politikernas maktkamp och egna intressen. Resultatet kan bli att medborgar-
na väljer att stå över och inte rösta.60 Motsatsen är en stillsam valrörelse där 
väljarna inte tar valet på allvar eftersom informationen är sparsam och enga-
gemanget från politikerhåll verkar ljummet. Nord och Nygren ser fyra typer 
av  lokala  valrörelser  utifrån  dess  tre  viktigaste  aktörer:  medborgarna  som 

                                                                    
56 (Nygren, 2009, s. 266) 
57 (Cepaite, 2006) 
58 (McCombs, 2006) 
59 (Sjölander, 2004) 
60 (Nord & Nygren, 2007, s. 18-19) 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mottagare av politiska budskap, och partierna, som tillsammans med medi-
erna fungerar som producenter och förmedlare av politiska budskap: 

Tabell 2. Fyra olika typer av lokala valrörelser 

  Litet väljarintresse  Stort väljarintresse 

Litet parti/ fråga och 
medieintresse 

Stillsam och balanse-
rad valrörelse 

Underexponerad och 
obalanserad valrörelse 

Stort parti/ fråga och 
medieintresse 

Överexponerad och 
obalanserad valrörelse 

Intensiv och balanse-
rad valrörelse 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Folkets röst – lokal miljöopinion 

Det var en gång en å som uti sagorna var en vacker å – söderut skulle 
den ha hedrats som älv – den var fiskerik som få i nordanland. Forsfall 
och selsträckor vimlade av harr. I lekfulla språng kastade sig färgskim-
rande  laxöringar  uppför  stupen  på  jakt  efter  matnyttiga  insekter  … 
(VK, Hansson, 24/10 2008) 

 

I debatten om Vojmån utkristalliserades ett par  teman som blev viktiga  för 
utfallet  i  folkomröstningen.  Ett  centralt  tema  handlade  om  naturvärdena. 
Lars-Olov Hansson (ovan) var en av många som gjorde sin röst hörd på de-
battsidorna i den lokala pressen. Han skrev om sin och sina förfäders upple-
velse  av  Vojmån.  Vattnet  var  ett  kulturarv  som  måste  bevaras  för  framtida 
generationer, menade Hansson i sin insändare.  

Vatten  som  naturresurs  har  för  människan  alltid  varit  centralt.  Det  har 
handlat om att kunna färdas på, skaffa föda och kraft från, också att leva med 
och njuta av. Ibland har intressena kommit i konflikt med varandra. Synen på 
naturen och dess resurser har växlat under det  senaste  seklet. Från en mer 
instrumentell syn på  1900-talets  första hälft  för att sedan övergå  till ett mer 
ekologiskt  synsätt  på  hur  vattenresurserna  har  utnyttjats.  Sedan  början  av 
1970-talet  har  utbyggnad  av  vattenkraften  i  Sverige  blivit  allt  mer  ifrågasatt 
utifrån miljöaspekter och i dagens klimatdiskussion står utnyttjandet av våra 
vattentillgångar högt upp på agendan.61  

Vattnet som kraftresurs är utifrån ett miljöperspektiv ett mynt med två si-
dor,  vilket  miljöpolitiskt  medverkar  till  frågans  grundläggande  dilemma.  Å 
ena  sidan  är  el  från  vattenkraft  numera  klassad  som  grön  och  miljövänlig 
energi i förhållande till andra energikällor som kol och olja, å andra sidan så 
är en fortsatt utbyggnad av våra vatten miljöpolitiskt kontroversiell, sett både 
ur nationell och lokal synvinkel. 

Opinion i frågan har påverkats av flera faktorer och i det här avsnittet be-
rörs hur opinionsprocesser på det lokala planet har sett ut i tidigare fall där 
naturvärden har varit viktiga. Det handlar inledningsvis om vatten- och na-
turfrågor i ett historiskt perspektiv. Därefter följer ett exempel på en folkom-
röstning på lokal nivå, när Malåborna 1997 röstade nej till att Malå skulle bli 

                                                                    
61 (Rolén & Bodén, 2000, s.7) 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slutförvaringsort för kärnavfall. Avslutningsvis kommer ett stycke om opini-
onen i Vojmå-frågan genom åren. 
Underlaget  för  det  material  som  presenteras  i  kapitlet  bygger  på  litteratur-
genomgång  av  studier  med  anknytning  till  ämnet,  publicerat  pressmaterial 
samt intervjuer med några berörda personer som sedan länge har varit enga-
gerade för respektive mot en utbyggnad av Vojmån. 

Vatten och opinion i ett historiskt perspektiv 

Sedan de första vattenkraftverken började byggas  i Sverige har det bedrivits 
en omfattande forskning på området. Det har handlat om såväl naturveten-
skapliga  som  samhällsvetenskapliga  studier.  Den  tekniska  historien  kring 
utbyggnaderna har redovisats i flera arbeten, så också hydrografiska förhål-
landen.  Ett  exempel  är  det  tvärvetenskapliga  Luleälvsprojektet  vid  Umeå 
universitet,  där  forskare  från  sju  institutioner  har  studerat  förhållandena  i 
Luleälven.62 Andra studier har berört opinionen i frågan från både ett histo-
riskt och nutidsperspektiv, exempelvis i ett projekt utfört vid institutionen för 
turismvetenskap vid Mittuniversitet där fallstudier av flera vatten som Indals-
älven, Umeälven och Vindelälven ingick.63 Också Vattenfall AB har medver-
kat  till  ett  omfattande  material  med  konsekvensutredningar  och  rapporter 
om förhållandena för vatten, natur och fiske, även rennäring, befolkningsut-
veckling och sysselsättning i berörda områden.64  

Studier av opinion på lokal nivå utgör en betydande del i den forskning 
som har utförts. Det finns flera undersökningar av hur lokalbefolkningen har 
uppfattat  vattenkraften.  De  flesta  av  dessa  studier  berör  konflikter  mellan 
olika intressegrupper i samband med en utbyggnad. Ett exempel är studien 
av stridigheterna kring Sölvbacka strömmar  i mitten av 1980-talet, ett annat 
utbyggnaden av Ljusnan i början av 1970-talet. Syftet i bägge studierna var att 
se vilka argument och värderingar som var ledande i debatterna. 

Ulla Sjöström som genomförde studien av Sölvbacka kom fram till två ut-
gångspunkter för argumenten i diskussionerna. Det ena var ett instrumentellt 
där människan  ser naturen  som ett medel, det andra var ett ekologiskt där 
människan  är  en  del  av  naturen.  Bägge  synsätten  stod  i  stark  kontrast  med 
varandra i den konflikt som utvecklades på lokal nivå.65 

En annan som studerat opinion och den svenska vattenkraften är Jonas 
Anselm. Han har följt utvecklingen sedan 1950-talet och framåt med syfte att 

                                                                    
62 (Att leva med älven, 1996) 
63 (Rolén & Bodén, 2000) 
64 (Bäckman, 2000, s. 180) 
65 (Sjöström, 1985) 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undersöka hur värdekonflikter har uppstått i debatterna och vad de har inne-
hållit. Han visade hur utomparlamentariska intressegrupper har kunnat vin-
na gehör för sina åsikter och påverka opinionen till sin fördel genom att an-
vända etiska, estetiska och biologiska argument.66  

Kritiken från motståndarnas sida har i huvudsak utgått från två perspektiv 
sammanfattar Anselm. En sakorienterad där speciella fall av utbyggnader har 
lyfts  fram.  En  civilisationskritisk,  där  grunderna  till  varför  vattenkraftsut-
byggnader genomförs har ifrågasatts utifrån ett samhällskritiskt synsätt. Till-
sammans har de bidragit till en antropocentrisk ståndpunkt i frågan, att beva-
ra naturen  för människans skull. Detta  förhållningssätt  till naturen, ett bio-
centriskt synsätt, har blivit allt mer framträdande sedan slutet av 1970-talet. 
De  har  i  debatterna  ställts  mot  förespråkarnas  mer  instrumentella  syn  på 
naturen.  De  har  utgjort  två  motpoler  till  varandra  i  opinionsprocesser  om 
utbyggnader av vattenkraft där de förstnämnda oftast har avgått med seger. 

Miljörörelsen växer fram i debatten om vattenkraften 

Debatten och opinionen kring vattenkraft har genomgått stora förändringar 
sedan de  första kraftverken planerades och byggdes, vilket också går  igen  i 
historiken  kring  Vojmån  och  regleringen  av  intillhörande  vatten.  På  1930-
talet, när det i Sverige pågick en intensiv utbyggnad av flera älvar och vatten-
drag, så var kritiken mot en utbyggnad begränsad till en liten grupp i samhäl-
let som saknade möjligheter att påverka besluten. Under kriget kunde makt-
havarna  genomdriva  flera  projekt  utan  Vattendomstolens  medverkan  med 
hjälp av 1939 års krislag. Synen på vattenkraft var starkt instrumentell då den 
sågs  som  viktigt  för  samhällets  utveckling.  ”Sverige  skulle  elektrifieras  och 
motoriseras  och  bli  en  modern  stat”  skriver  forskaren  Lena  Bäckman  i  sin 
intervjustudie av opinioner om vattenkraft i några jämtländska lokalsamhäl-
len.67 

Men redan tidigt på 1940-talet började en första opinion mot utbyggna-
der att växa fram. Bäckman exemplifierar i sin studie med en text från Dagens 
Nyheter hämtad från 1941 där kritik riktas mot hur Indalsälven då höll på att 
regleras:  ”Den  intensiva  utpressningen  av  kraft  ur  Indalsälvens  flodsystem 
har lett till att oumbärliga och oersättliga naturvärden har gått förlorade”68 

Det rådde vid tiden en stor politisk enighet riksdagspartierna emellan om 
fördelarna med en utbyggnad. Det ansågs allmänt att en ökad kraftproduk-
tion var en förutsättning för en gynnsam utveckling av den svenska välfärden 

                                                                    
66 (Anselm, 1992) 
67 (Bäckman, 2000, s. 186) 
68 (Ibid. s. 189) 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samtidigt som man inte såg några alternativa vägar för att öka energiproduk-
tionen.  Det  fanns  också  andra  ekonomiska  fördelar  som  lokalpolitiskt  fick 
stor betydelse. Allmän mening var  att en  utbyggnad  skulle  säkra  sysselsätt-
ningen i en del av Sverige där det var svårt att skapa nya arbetstillfällen.69  

I en guldrushliknande stämning, när man i Sverige som intensivast höll 
på att bygga ut älvarna, kom ett av de första fallen där en utbyggnad stoppa-
des genom den lokala opinionen. 1942 kom frågan upp i länsstyrelsen i Jämt-
lands län om en reglering av Åreälven och dess vattendrag. För första gången 
växte det fram en intressegrupp med utgångspunkt att skydda naturen. På ett 
möte samma år hade gruppen samlat representanter från de politiska parti-
erna, näringsliv,  fiske och naturvård med resultat att utbyggnaden av Ånn-
sjön stoppades och Tännforsen blev naturreservat. Striden kring Tännforsen 
kom att spela en viktig roll i förändringar av Vattenlagen. Åreälven dök åter 
upp på agendan i början av 1970-talet men i 1972 års vattenkraftsberedning så 
blev den undantagen från framtida utbyggnad då den ansågs vara av högsta 
naturskyddsvärde.70  

Utvecklingen gick vidare  från  1950-talets  storskalighet kring vattenkraft-
verk då opinioner kring bevarande av naturvärden växte fram och blev synli-
ga  i den politiska debatten  till  1960-talet då miljöproblem  i  förhållande  till 
industriproduktion blev ett allmänt miljöpolitiskt debattämne. Ett exempel 
från mitten av 1950-talet är striden om Ottsjön som blev en riksdagsfråga som 
kom att engagerade politiker och även folkrörelser med bevarande av natu-
ren som intresse.71  

Det var en av de  första riktigt stora offentliga debatterna om vatten och 
miljö, som också fick ett stort nationellt medialt utrymme. Vattendomstolen 
gav  1951  tillstånd att bygga ett kraftverk vid Sällsjön som skulle  innebära att 
Ottsjön höjdes med nio meter. Det väckte stora protester i byarna runt om-
kring och frågan fördes upp på riksnivå. De som skulle bygga kraftverket fick 
ändra sina planer. Det var en stor seger för naturintressena. Projektet genom-
fördes i början av 1960-talet och kom att påverka landskapet men Ottsjön och 
forsarna nedströms bevarades enligt bybornas och naturintressenternas öns-
kemål. Det kan  ses  som en  seger  för bägge parterna  skriver  forskaren Mats 
Rolén i sin historiska genomgång av Indalsälven och vattenkraft.72  

En vändpunkt  för  miljöfrågor ur  ett  svenskt perspektiv  blev FN:s  första 
världskonferens om miljö i Stockholm som hölls 1972, samtidigt som lokala 
intressegrupper bildades runt om i Sverige i syfte att skapa opinion mot pla-

                                                                    
69 (Bäckman, 2000, s. 189) 
70 (Ibid. s.190) 
71 (Rolén, 2000) 
72 (Ibid. s. 31) 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nerade kraftverksbyggen. Det resulterade i en massmobilisering mot en vida-
re utbyggnad där lokalbefolkningar gick samman i studiecirklar för att disku-
terade den lokala miljön, engagerade sig i olika aktioner för att demonstrera 
motståndet och skrev på namninsamlingar. Som en konsekvens av det starka 
engagemanget så gick lokala aktionsgrupper samman 1974 och bildade ”Älv-
räddarnas samorganisation”.73  

Den svenska miljörörelsen som senare växte fram under 1970- och 1980-
talen  har,  även  om  miljödebatterna  har  rört  skilda  områden,  sin  utgångs-
punkt i opinionen kring vattenkraften. Det blev för svensk del den första mil-
jöpolitiska frågan som engagerade större grupper i samhället. Energifrågan i 
stort  har  överlag  varit  härskande  i  miljödebatterna.  Under  1970-talet  kom 
den  också,  först  med  den  energi-  och  oljekrisen  följt  av  en  intensiv  debatt 
kring  kärnkraften  och  folkomröstningen  1980,  att  vara  ledande.  Föremålen 
för debatt har varierat men utgångspunkterna för argumenten har, som Ulla 
Sjöström och  Jonas Anselm  i  sina  studier har  lyft  fram, varit desamma; ett 
instrumentellt synsätt ställt mot ett ekologiskt. 

Folkomröstningar i Sverige och lokal opinion 

Så kallade konsultativa folkomröstningar infördes 1922 i samband med rus-
dryckesfrågan  samma  år.  Därefter  har  Sverige  haft  ytterligare  fem  folkom-
röstningar: trafikfrågan - höger eller vänstertrafik 1955, ATP – pensionsfrågan 
1957,  kärnkraftsfrågan  1980,  EU-medlemskap  1994  och  senast  EMU-frågan 
2003. Enligt regeringsformerna § 8:4 och § 8:15 så finns det två typer av folk-
omröstningar, en rådgivande och en beslutsfattande. Av de folkomröstningar 
som ägt rum på nationell nivå har hittills alla varit av rådgivande karaktär. I 
fyra av sex fall har utgången varit positiv (rusdryckesfrågan, ATP, kärnkraften 
och  EU).  I  två  av  fallen  fanns  det  tre  alternativ  att  välja  mellan,  ATP  och 
kärnkraftsfrågan.74 

Ett exempel på komplexiteten bakom en folkomröstning är hur pensions-
frågan kom att hanteras. En utredning som gjordes 1955 föreslog ett system för 
allmän tjänstepension. Hur det skulle iscensättas var riskdagspartierna oense 
om. De borgerliga ville ha ett frivilligt medan vänstern ville ha ett obligato-
riskt.  Vid  folkomröstningen  1957  vann  förslaget  om  ett  obligatoriskt,  men 
vänstern kunde  inte driva  igenom  förslaget  i  riksdagen då blocken var helt 
jämna och det inte gick att få fram en utslagsröst. Det ledde till nyval 1958 då 
koalitionen  mellan  socialdemokraterna  och  bondeförbundet  sprack.  1959 

                                                                    
73 (Bäckman, 2000, s. 197) 
74 (Ruin, 2000, s.15) 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kom  frågan  upp  igen  i  riksdagen  och  då  antogs  förslaget  i  och  med  att  en 
folkpartistisk riksdagsman (Ture Königson) la ner sin röst.75  

I  diskussionerna  kring  nyttan  av  folkomröstningar  finns  olika  åsikter. 
Statsvetaren Olof Ruin räknar upp ett antal för- och nackdelar. Argumenten 
för knyter an till folksuveränitetstanken – att i en demokrati är det medborga-
ren som ska bestämma och en folkomröstning kan ses som något av det ulti-
mata  förhållandet  vid  demokratiutövande  då  det  sker  utan  mellanhänder. 
När folket får bestämma så tenderar dessa beslut att få en större tyngd, är ett 
av argumenten. Det kan också vara en säkerhetsventil i politiskt låsta situatio-
ner där politiker inte kan komma överens att då överlåta till folket att besluta. 
Det kan även öka intresset för politiken när folket får medverka samtidigt som 
den politiska kunskapsnivån förväntas höjas.76  

Men  det  finns  också  motsatta  åsikter.  Används  folkomröstningar  flitigt 
som instrument kan de tappa legitimitet och istället undergräva demokratin. 
Risken finns att politiker undviker att ta impopulära beslut och istället överlå-
ter  det  till  folket.  Helhetsperspektivet  på  politik  kan  bli  sämre  och  det  kan 
uppstå en ryckighet i det politiska utövandet. De beslut som tas vid en folk-
omröstning binder politiken i en fråga för en lång tid framåt och det blir svårt 
att genomföra förändringar även om det uppstår nya förutsättningar. 77 Folk-
omröstningar är i sig en form av brutalt beslutsfattande skriver Ruin:  

Alternativ  ställs  mot  varandra;  en  majoritet  vinner  och  en  minoritet 
förlorar;  samförståndsöverenskommelser baserade på kompromisser 
motverkas därmed (Ruin, 2000, s. 18) 

På lokal nivå har folkomröstning som instrument de senaste 30 åren använts 
betydligt mer. Mellan 1980 och 2000 så ägde det rum ett 50-tal folkomröst-
ningar utspritt på nästan 300 kommuner. Deltagandet i de lokala folkomröst-
ningarna har dessutom varit tämligen högt, genomsnittligt över 60 procent. 
Det man har röstat om har till största del handlat om kommunindelningar, 
följt  av  sträckningar  av  trafikleder,  affärsetableringar  och  länstillhörighet.  I 
tre fall har det handlat om förvaring av kärnbränsleavfall. 78 

Nyttan av folkomröstningar på lokal nivå har diskuterats. Det har hävdats 
att småskaligheten som en kommunal enhet utgör gör förutsättningarna för 
en folkomröstning särkilt goda. De ärenden som kommer upp är knutna till 
den  lokala  politiken  och  medborgarna  förväntas  därför  kunna  ha  en  egen 
erfarenhet  och  uppfattning  om  problematiken.  Det  handlar  också  ofta  om 

                                                                    
75 (Ruin, 2000, Stúr, 2004, s. 16) 
76 (Ruin, 2000, s.16-17) 
77 (Ibid.) 
78 (Wallin, 2000, s 28) 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enskilda och avgränsade fall, därför lätta att greppa. Men det kan också, skri-
ver forskaren Gunnar Wallin, ses omvänt. Dagens kommunalpolitiska värld 
är mycket mångfacetterad och långt ifrån okomplicerad. Att kunna sätta sig in 
ett ärende kräver av medborgaren tid att lära känna ett problem, kunna se det 
utifrån flera aspekter samt att förstå det i sitt politiska sammanhang.79  

Opinion på lokal nivå – fallet Malå 

Hösten 1997 gick befolkningen i Malå och röstade om kommunen skulle bli 
en ort  för slutförvar av kärnavfallsbränsle. Det var avslutet på en opinions-
process som pågått i drygt fem år. Den hade satt sina spår i bygden och emel-
lanåt hade debatterna varit minst sagt livliga. Malå fick också ett stort utrym-
me i riksmedierna. Olika nationella miljöorganisationer och intressegrupper 
engagerade  sig  i  frågan.  Upplevelsen  av  ett  starkt  motstånd  har  efteråt  levt 
kvar men röstsiffrorna på valdagen visade att åsikterna om slutförvaret snara-
re  var  delade,  även  om  motståndarna  vann  med  viss  marginal,  54  procent 
mot 44 procent som röstade för.80  

Processen inleddes med att Malå kommun 1992 var en av de kommuner 
som  nappade  på  Svenskt  kärnbränslehantering,  SKB:s  intresseförfrågan 
bland Sveriges kommuner att delta i studier av platser för slutförvar av kärn-
bränsleavfall. Ett år senare inleddes en förstudie efter beslut i kommunfull-
mäktige, november 1993. Den hade föregåtts av en intensiv och känsloladdad 
debatt i fullmäktige där det stod klart att frågan skulle komma att bli mycket 
omdebatterad.81  

Nu började en turbulent period som varade fram till valdagen. Redan i 
inledningen av perioden bildades en intressegrupp mot att Malå skulle bli en 
ort för slutförvar av kärnavfall: Opinionsgruppen mot kärnavfall. De fick tidigt 
ett  starkt  inflytande  på  debatterna  och  blev  en  drivande  kraft  i  frågan.  De 
medverkade också till att frågan fördes upp på en nationell nivå. Genom ett 
nära samarbete med nationella miljöorganisationer som  tidigt engagerades 
kom frågan att dels få ett större utrymme i nationella medier, dels presenteras 
från främst motståndarnas utgångspunkt.82  

Ett halvår före folkomröstningen bildades en intressegrupp som samlade 
de som var för i frågan: Positiva Ja-gruppen. Dessa hade andra förutsättning-
ar. De hade kommit igång sent och på flera punkter hade gruppen svårigheter 
vad  gällde  att  kunna  kommunicera  ut  sitt  budskap.  Dels  fanns  inte  samma 

                                                                    
79 (Wallin, 2000, s. 22-23) 
80 (Sjölander, 2004, s. 17) 
81 (Ibid) 
82 (Artikelsök 2008, Sjölander, 2004) 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stöd utifrån av exempelvis några nationella organisationer, dels hade redan 
motståndarna sedan länge etablerat en tydlig diskurs i frågan: mot en slutför-
varing i Malå, skriver medieforskaren Annika Sjölander i sin avhandling om 
kärnavfallsdiskursen under opinionsprocessen i Malåfallet.83  

Debattklimatet blev allt hätskare ju närmare valdagen kom i och med att 
också en tydlig ja-gruppering hade etablerats. Mening ställdes mot mening i 
kärnavfallsfrågan och det skedde stundtals bittra meningsutbyten mellan de 
två lägren som gick att följa i lokalpressen både på nyhets- och debattsidor-
na.84  

I debatten om kärnavfallet utkristalliserades ett antal återkommande ar-
gument. De gick att dela in i två grupper där den ena handlade om bevarande 
av  naturvärden,  den  andra  om  arbete  och  ekonomi,  det  vill  säga  ett  mer 
ekologiskt synsätt ställt mot ett mer instrumentellt. Bägge talade om att se till 
Malås goda för framtida generationer skull men från två helt olika perspektiv. 
De  var  också  representativa  för  ja-  respektive  nej-sidan  där  ja  stod  för  det 
instrumentella medan nej det ekologiska. Det gick också att dela upp argu-
menten  i  förespråkarnas  mer  tekniskt  och  sakinriktade  mot  motståndarnas 
mer känslo- och konfliktvinklade.85  

I artiklar före valet så talas det om ett ”Delat läger inför ödesvalet” (DN, 
19/9 1997) men också om ett Malå där befolkningen börjat tröttas ut av den 
långdragna och häftiga debatten som drivits av de bägge  intressegrupperna 
och också av grupperingar utifrån. I ett reportage i Svenska Dagbladet några 
dagar  före  folkomröstningen ger  tidningens utsände en bild av stämningen 
på orten och också hur engagerade olika nationella miljöorganisationer var i 
frågan: 

Nedräkningen har börjat. På söndag är det folkomröstning. Men den 
politiska  temperaturen når knappt över nollstrecket. – Vi har ordnat 
med möten med alla möjliga experter från Stockholm. Det kommer 20 
man. Samtidigt är det bingokväll i Folkets hus och där sitter 300 perso-
ner.  Då  blir  man  ju  ledsen,  säger  Hans  Forsgren,  vice  ordförande  i 
Opinionsgruppen mot kärnavfall i Malå. 

På  torget  i  centralorten,  intill  ICA  och  kommunens  gamla  förvalt-
ningsbyggnad,  har  Greenpeace  parkerat  sin  ambulerande  protestba-
rack med solceller och vindsnurra. Jordens vänner har hängt en ban-
deroll på staketet och dukat upp bokbord bredvid. Tio meter därifrån 

                                                                    
83 (Sjölander, 2004) 
84 (Artikelsök 2008) 
85 (Artikelsök 2008 från nationell och lokal press, samt Sjölander, 2004) 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står  jasidans  friggebod.  Men  Malåborna  vänder  dem  ryggen  (SvD, 
19/9 1997) 

Valdeltagandet  blev  mycket  stort  vilket  visade  att  opinionsbildningen  i 
frågan hade varit genomgripande. På valdagen röstade 87 procent av de totalt 
2997 röstberättigade  i kommunen. Frågan hade  skapat  stor  splittring bland 
politikerna och även inom partierna. Ett exempel var att som resultat av ut-
gången valde flera  ledamöter att  lämna arbetet i kommunens näringslivsut-
skott. Efterbörden blev lokalpolitiskt att försöka få igång samtal mellan de två 
lägren för att kunna arbeta vidare i kommunen. 86 

Opinion i Vojmåfrågan förr och nu 

Sedan  slutet  av  1940-talet  (1948)  då  sjö-  och  vattensystemen  där  Vojmån 
ingår reglerades har frågan om bland annat en överledning varit upp till de-
batt  flera  gånger.  Senast  frågan  aktualiserades  var  under  1980-talet.  Då  var 
kommunen positiv, men en stark opinion emot väcktes av kringboende, vil-
ket resulterade  i att projektet stoppades  1988. Med hjälp av  två röster –  två 
politiker som har varit med och följt frågan sedan länge, och som represente-
rar en positiv respektive negativ syn på en utbyggnad – följer en redovisning 
av hur opinionsprocesserna i frågan har varit.87 

I mångt och mycket följer händelserna kring Vojmån den historiska ut-
vecklingen av vattenkraft i Sverige.88 Före 1950 var det ingen som talade om 
naturvärden,  säger A. Det var helt  inriktat på nyttan  för bygden vad gällde 
energi och  arbetstillfällen.  Vattendragen  sågs  som en  resurs  som  skulle ut-
nyttjas för att bygga ut välfärden. Förhoppningarna var stora på vad kraftver-
ken skulle komma att betyda för de berörda orterna. När det sedan inte blev 
riktigt så som det hade lovats blev besvikelsen desto större. Många kände sig 
lurade  säger  A,  som  menar  att  tidigt  skapades  en  misstro  gentemot  vatten- 
och energibolagen där Vattenfall med tiden kom att bli synonymt för exploa-
tör av naturvärden och illa hanterade relationer med lokalbefolkningen. 

Redan  i  början  av  1950-talet  kom  miljöaspekterna  i  fokus  även  om  det 
inte var lika starkt som nu säger A. Flera gånger stoppades förslag och idéer 
av  motargument.  Det  handlade  redan  då  om  fisket  och  naturvärden  och  i 
stort har argumenten inte förändrats tycker A. Han känner igen dem i debat-
terna som var i folkomröstningen.  

Liknande reflexioner gör B. Det var en helt annan tankegång kring vatten-
kraft förr säger han: ”Man såg dem som en frälsare som kom och gav jobb till 

                                                                    
86 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2004) 
87 (Intervjuer med 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motståndaren B 2009-02-12) 
88 (Rolén, 2000) 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bygden, och  inkomster. Tidigare var det bara  jord och skog som det  fanns 
jobb på”. Men sedan när kraftverken blev verklighet så tyckte befolkningen 
att de hade fått dåligt betalt och ett motstånd började växa säger han vidare. 
Samma synpunkter går igen i studier av hur lokalbefolkningen på olika plat-
ser i Sverige har uppfattat resultatet av utbyggnaden av vattenkraften.89  

B  berättar  hur  opinionsprocessen  var  när  frågan  väcktes  på  1980-talet. 
Kommunpolitikerna uppvaktade berörda myndigheter i Stockholm för att få 
tillstånd för en överledning. I kommunfullmäktige var det bara ett fåtal som 
var emot så motståndet var inledningsvis inte stort säger B. Partipolitiskt var 
det betydligt flera som var för då än nu jämför B. Istället blev det inom de fyra 
skifteslagen som fanns utmed Vojmån, som man började organisera sig mot 
en förändring.  

Syftet var att få en opinion mot en överledning. Bakom skifteslagen stod 
snart hela befolkningen utmed ån. Det anordnades möten och samlingar mot 
projektet berättar B. Representanter åkte också ner till Stockholm och upp-
vaktade samma myndigheter som kommunen hade gjort. Bland annat träffa-
de de den dåvarande miljöministern Birgitta Dahl och fick personligen lägga 
fram sina synpunkter. B tror att det fick en stor betydelse för att projektet se-
nare stoppades: ”Hade vi inte gått in där så vete rackarns hur det hade gått”. 

Debattklimatet  har  förändrats  i  jämförelse  med  förr  och  nu.  Det  anser 
bägge intervjuade. Argumenten i debatten känner A igen men inte sättet. Förr 
menar han att debatterna var mer sakorienterade. Vid  folkomröstningen så 
upplevde han att man gick till överdrifter och det blev mycket känslor i dis-
kussionerna.  Också  att  många  som  inte  var  från  Vilhelmina  gick  aktivt  in  i 
debatterna och tyckte till. Så har det inte varit tidigare, säger A. Det blev där-
för en konstig debatt som ibland spårade ut anser han.  

B jämför med vilken roll medierna spelade på 1980-talet och nu. Det är 
en stor skillnad tycker han. Då stod det inte så mycket i medierna som denna 
gång säger han: 

På  1980-talet då var debatten ganska  lam. Gemene man hade  inte  så 
många  åsikter  som  de  visade  upp  i  medierna.  Meningsutbytet  hölls 
mer  inom  kommunstyrelsen  och  fullmäktige.  Först  när  skifteslagen 
kom  med  protester  blev  det  lite  mera  liv  i  debatten  men  fortfarande 
inte som nu.90 

Det blev lite väl mycket konflikt i medierna tycker B och får här stöd av A som 
också menar att debatterna ibland gick över styr. I verkligheten så var det inte 
lika konfliktfyllt menar B. ”Men det är politikerna som har skruvat upp tem-

                                                                    
89 (Rolén, 2000) 
90 (Intervju med B, 2009-02-12) 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peraturen i debatten”, tycker B, ”inte allmänheten”. Att det blev känslosam-
ma debatter upplever B inte som konstigt: ”Vi vill ju värna om vattnet”, säger 
han och menar att det var miljöfrågan som avgjorde i Vojmån, diskussioner-
na kring naturvärdena. 

Bloggarna  tycker  han  har  varit  sämst:  ”Där  har  det  gått  häftigt  till  och 
mycket osakligheter har fått spridas anonymt genom bloggarna”. Vid en jäm-
förelse mellan  lokaltidningarna så  tycker han att Västerbottens-Kuriren var 
mer alert och skrev mest i förhållande till Västerbottens Folkblad men också 
Vilhelmina aktuellt hade en viktig roll i sammanhanget: ”Alla lusläser den – 
den är speciell! Det är vår veckobibel!” 

Bägge är skeptiska till folkomröstning som ett demokratiinstrument. A sä-
ger att han varnade  för denna  folkomröstning och  tycker att hans  farhågor 
besannades: ”Det har lett till motsättningar mellan partivänner och sått split 
byar emellan”. Han tycker att det blev värre än han kunde drömma om spe-
ciellt så som debatten kom att se ut: ”Vi är en för liten kommun att ha folkom-
röstning i, att ha sådana här mottsättningar i”. 

B tycker att det var bra med en folkomröstning i detta fall. Han tror att det 
annars hade blivit ett ja. På 1980-talet var det aldrig tal om en folkomröstning. 
Men han är tveksam överlag och tycker att man ska vara försiktig med folk-
omröstningar. ”Det behövs mycket information för det men det var ju myck-
et denna gång så gemene man har nog varit informerad”, tror han.  

På frågan vad som avgjorde i valet så säger bägge att det handlade om hur 
naturvärdena fick bli ledande i debatterna, och hur frågan kom fram och fick 
stort utrymme i medierna. Det fanns även från tidigare en avog inställning till 
Vattenfall vilket har påverkat, tror de. B säger också att han tror att det var den 
yngre  generationen  som  avgjorde:  ”De  yngre  har  ett  annat  tänkande  kring 
miljön och naturvärdena än de äldre”. 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Kommunikationsstrategi 

I det här avsnittet behandlar vi den kommunikationsstrategi som  togs  fram 
och  tillämpades.  I  kommande  avsnitt  beskriver  vi  kommunikationen  om 
Vojmå-frågan. Mediernas innehåll kommer därnäst och slutligen behandlas 
attityder till kommunikation och demokrati i den lokala beslutsprocessen. 

Organisation 
Kommunikationsarbetet  leddes av en  informationsgrupp som bestod av en 
informatör  vid  Vilhelmina  kommun,  kommunchefen,  en  informationsan-
svarig  från Vattenfall Vattenkraft och en kommunikationskonsult. Kommu-
nikationsstrategin  som  styrde  arbetet  togs  fram  av  kommunikationskonsul-
ten, och presenterades för styr- och samordningsgruppen.91  

Strategi & mål 
I  kommunikationsstrategin  slås  fast  att  förstudien  om  Vojmån  är  ett  viktigt 
projekt för Vilhelmina kommun och Vattenfall: 

För att förstudien ska kunna genomföras och för att Vattenfalls slutliga 
förslag ska bli framgångsrikt i folkomröstningen krävs att man får för-
troende för projektet och för de ansvariga parterna under förstudien. 
Utöver förtroende krävs också att de olika intressenterna får rätt kun-
skap om förutsättningar, fakta, analys och slutsatser. 

Vattenfalls ambitioner är att: ”visa att man på ett demokratiskt och förtroen-
defullt sätt inför ett viktigt beslut om vattenkraft skött sin kommunikation på 
öppet, hedervärt och effektivt sätt.” 

Målen som anges i kommunikationsstrategin är att: 

a. De  viktigaste  intressenterna,  främst  de  som  påverkar  folkom-
röstningsresultatet,  ska  ha  rätt  och  god  kunskap  om  projektets 
verksamhet. 

                                                                    
91 Kommunikationsstrategi, 2006 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b. Projektets ansvariga ska efter kommunikationsinsatserna uppfat-
tas som trovärdiga och öppna. 

c. Dialog  och  information  ska  vara  ett  viktigt  inslag  i  projektet. 
Kommunikation ska samtidigt planeras och integreras med öv-
riga aktiviteter för att uppnå det slutgiltiga målet att projektet ac-
cepteras i en folkomröstning. 

 
Strategin anger också att projektet och kommunikationen ska karaktäriseras 
av vilja att lyssna och föra samtal, tillgänglighet till de som har kunskap, störs-
ta möjliga öppenhet och god insyn – transparens i hela projektet. Vilhelmina 
kommun  ska  vara  avsändare  och  i  första  hand  svara  för  dialo-
gen/informationsarbetet.  Samarbete  sker  med  Vattenfall.  Arbete  med  om-
världsanalys för att tidigt fånga upp frågor och problem och bemöta dem ska 
ske under hela projektet. 

De intressenter som nämns är (i följande ordning): närboende, Vilhel-
minas  kommuninnevånare,  de  lokala  politiska  partierna,  medierna,  aktiva 
intresseorganisationer, aktiva  inom fiske och turism, tjänstemän och politi-
ker  i  kanslihuset,  ”ambassadörer”  inom  Vattenfall  och  Energibranschen, 
Vattenfalls ”vänner och fiender”, myndighetspersoner,  länsstyrelser, natur-
vårdsverket och fiskeriverket. 

Arbetsprocess 
Kommunikationsarbetet sker i tre faser: Fas 1 – Faktainsamling och kartlägg-
ning, Fas 2 – Analys och utvärdering, Fas 3 – Inför folkomröstning. 

I den första fasen ska kommunikationen handla om vad förstudien inne-
bär, att man vill lyssna och få in synpunkter och att folkomröstningen avgör 
om  det  blir  en  fortsättning.  I  den  andra  fasen  publiceras  förstudien,  och 
kommunikationen handlar om vad  förstudiens resultat är, möjligheter och 
konsekvenser, förklaringar och svar på frågor. Den tredje och sista fasen in-
nehåller  den  demokratiska  processen.  Här  ges  information  om  förstudien 
och  formalia  kring  folkomröstningen.  Kommunikationen  ska  ske  genom 
kontaktpersoner,  hemsida,  broschyrer,  presentationsmaterial,  informa-
tionsmöten med mera. 

Intervjuer  med  de  ansvariga  i  informationsgruppen  om  kommunika-
tionsarbetet ger en bild som överensstämmer med den skriftliga kommunika-
tionsstrategin.  Vattenfalls  informatör  säger  att  målet  var  att  informationen 
om förstudien skulle vara öppen och tillgänglig:92 

                                                                    
92 Intervju 090213 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vi ska köra med total öppenhet vad gäller allt som kommer fram inom 
förstudien.  

De valde hemsidan som huvudkanal, och för att nå alla med informationen 
valde de broschyrer. Just att  informationen skulle vara  tillgänglig var en av 
anledningarna till att Vilhelmina kommun anställde en informatör som arbe-
tade med förstudien. Informatören skulle fånga upp Vilhelminabornas syn-
punkter och svara för dialogen om förstudien. 

Informationen skulle vara objektiv och neutral, därför granskades också 
allt material av styr- och samordningsgruppen. Vattenfalls informatör säger 
att de inte ville bli beskyllda för att använda Vattenfalls medel till att påverka 
opinionen.  Han  kommenterar  också  att  informationen  i  broschyrerna  och 
rapporten om förstudien anklagades för att vara vinklad: 

jag har varit oerhört noga med val av ord och jag hämtade ju in uppgif-
ter från arbetsgrupperna, och la in det i broschyrerna, jag, förstår, och 
har inte gjort det på hela tiden uppriktigt sagt, kritiken med att det skul-
le vara ren Vattenfall-reklam som det har påståtts.93 

Ett  strategiskt  beslut  som  fattades  i  informationsgruppen  var  också  att  inte 
delta  i debatten  i  tidningarna, eller  i bloggarna. Även detta berodde på att 
man inte ville att det skulle uppfattas som att man försökte påverka den de-
mokratiska processen före folkomröstningen. 

                                                                    
93 Intervju 2009-02-13 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Kommunikationen om Vojmån 

Kommunikationen  om  en  vattenkraftutbyggnad  i  Vojmån  började  2005  då 
Vattenfalls planer blev kända. I början av 2006 fattade kommunfullmäktige i 
Vilhelmina beslut om att säga ja till en förstudie om överledning av Vojmåns 
vatten  till Stalons kraftstation. Förstudien  skulle  ta  fram konsekvenserna av 
utbyggnaden och vilken påverkan den kan få på miljö och fiske, samt syssel-
sättning och service inom kommunen. Kommunen skulle delta med ledamö-
ter i samrådsgruppen, och ha möjlighet att anlita oberoende expertis. Dess-
utom uttalade sig kommunfullmäktige för att en kommunal folkomröstning 
skulle hållas sedan resultatet av förstudien redovisats.94 

Beskrivningen i det här avsnittet bygger på intervjuer och observationer 
av  möten,  samt  analys  av  dokument.95  Materialet  vi  använt  har  samlats  in 
under 2008, med början i februari då rapporten om förstudien presenterades 
offentligt.  Slutpunkten  för  materialinsamlingen  är  datum  för  folkomröst-
ningen, den 16 november 2008. I undersökningen är aktiviteter under 2008 i 
fokus.  Det  har  inte  varit  möjligt  för  oss  att  observera  kommunikationen  i 
arbetsgrupperna  som  skedde  tidigare,  därför  är  den  svår  att  kommentera. 
Däremot har vi observerat styr- och samordningsgruppens möten. Följande 
händelser är centrala i undersökningen: 

19 februari  Förstudiens förslag till slutrapport presenteras 
  Informationsmöte i Vilhelmina Folkets Hus 
20 februari  Informationsmöte i Saxnäs 
21 februari  Informationsmöte i Dikanäs 
18 mars  Informationsmöte i Vilhelmina Folkets Hus 
26 maj  Den färdiga slutrapporten presenteras 
4 november  Debatt i Vilhelmina Folkets Hus mellan JA- och NEJ-sidan 
16 november  Folkomröstning 

Innehållet i avsnittet är strukturerat efter de mål för kommunikationen som 
anges i kommunikationsstrategin. 

                                                                    
94 Protokoll Kommunfullmäktige Vilhelmina kommun 2006-02-13 
95 Se översikt av intervjuer och observationer i bilaga 1. 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Öppenhet & tillgänglighet 
Informatören som arbetade på Vilhelmina kommun var en nyckelperson när 
det gäller information om förstudien. Han svarade på frågor och ansvarade 
också  för hemsidan  om  förstudien  som  fungerade  som huvudkanal  för  in-
formationen. Hemsidan var väl strukturerad och där publicerades alla mö-
tesprotokoll och rapporter. Man kunde även  följa  informationsmötena om 
förstudien via hemsidan. Länkar till NEJ-sidans respektive JA-sidans hemsi-
dor fanns där. För datorvana personer som aktivt söker information var hem-
sidan en bra informationskälla. Eftersom tillgång till dator är en begränsande 
faktor kan den  information som  förmedlades där  inte sägas vara  tillgänglig 
för alla. Rapporten om förstudien kunde också hämtas i kommunhuset. Bro-
schyrer delades ut till alla hushåll vid fem tillfällen under förstudien. I bro-
schyrerna  presenterades  arbetet  med  förstudien  på  ett  lättillgängligt  sätt. 
Viktiga händelser annonserades i Vilhelmina-aktuellt. 

Informationsmötena  samlade  en  stor  mängd  besökare.  Under  mötena 
presenterades  förstudien av representanter  för Vattenfall Power Consultant 
och Vattenfall AB. Presentationer gjordes även av utomstående experter som 
anlitats  för  undersökningar  inom  förstudiens  ram.  Det  fanns  möjlighet  att 
ställa frågor, och följde man mötet via webben kunde man ringa in eller mej-
la sina frågor. 

Kunskap 
Det fanns goda möjligheter att få kunskap om förstudien och konsekvenserna 
av en överledning av Vojmån. Broschyrerna som delades ut till alla hushåll i 
kommunen innehöll förenklad information, utan svåra tekniska beskrivning-
ar.  Rapporten  om  förstudien  presenterades  i  två  versioner,  en  kortare  och 
enklare  version,  och  en  fullständig  rapport  med  alla  tekniska  beräkningar, 
flödesdiagram och tabeller. I remissvaren till förstudien förekom kommenta-
rer  om  att  sammanställningen  var  svår  att  förstå.  Vissa  beräkningsgrunder 
väckte också frågor. Framför allt gällde det nyckelfrågan: hur mycket vatten 
som skulle bli kvar i Vojmån om överledningen genomfördes. 

Trovärdighet 
Våra  intervjupersoner vittnar om att Vattenfall redan  innan planerna på en 
utbyggnad i Vilhelmina kommun hade dåligt rykte på grund av att man inte 
hanterat kontakterna med  lokalbefolkningen på ett bra sätt vid tidigare vat-
tenkraftsutbyggnader.  Uttryck  som  ”våldtäkt”  och  ”storbolagsförakt”  tyder 
på att relationen mellan Vattenfall och ortsbefolkningen behövde förbättras 
betydligt för att man skulle kunna tala om en bra relation. Ett exempel är att 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närboende  tidigare  fick  en  liten  engångsersättning  för  förstörda  stränder, 
men stränderna  fortsätter att erodera. Utgångsläget var med andra ord  inte 
det bästa, när förstudien skulle starta.  

I Vilhelmina  fanns en stor oro  för vad som skulle hända med Vojmån, 
och så  fort Vattenfalls nya planer på att återuppta ett gammalt utbyggnads-
projekt blev kända började de som var negativa till en utbyggnad organisera 
sig.  De  samlade  namnunderskrifter  och  startade  hemsidan  ”Rädda  Voj-
mån”.96 Det var också i ett tidigt skede brist på information om vad som skul-
le hända, vilket gav bränsle åt rykten. Vattenfalls informatör kommenterar att 
de borde ha gått ut med information mycket tidigare. 

Den första broschyren som kom ut vid årsskiftet 2006/07 beskrev vad för-
studien skulle gå ut på. Den orsakade stor uppmärksamhet, och många miss-
förstånd, eftersom den uppfattades som Vattenfalls färdiga förslag. Det fram-
gick  inte att det var den  första broschyren  i en serie broschyrer som skulle 
belysa olika områden. Vilhelmina kommuns informatör berättar:97 

dom trodde att det här är det enda vi ska presentera och det var bara 
vad Vattenfall ville /…/ så fort dom där broschyrerna kom ut så satte 
sig  ju  folk  med  förstoringsglas  och  så  läste  dom  en  mening.  Och  så 
tänkte  dom:  vad  menar  dom  egentligen  med  den  här  meningen  /…/ 
Och sen slängde dom sig på telefon och ringde. 

Informationen om förstudien möttes alltså med misstänksamhet och skepsis. 
Det  första  informationsmötet,  den  19  februari,  präglades  också  av  en  klart 
negativ  stämning.  Flera  av  deltagarna  var  upprörda  eftersom  de  ansåg  att 
informationen  inte  var  objektiv.  Att  trovärdigheten  inte  var  hög  kommer 
också fram i många av remissvaren som lämnades in: 

Vattenfall  använder  sin  egen  beräkningsgrund  för  flödena  för  att  få 
fram  en  högre  medelvattenföring  och  därmed  skapa  intrycket  av  att 
mera vatten återstår efter en överledning (ur remissvar) 

Den  tekniskt  ansvarige  konsulten  som  gjorde  beräkningarna  säger  vid  en 
intervju:98 

men det var ju precis tvärt om, för hade vi bara gått på konventionella 
medelvärden som man brukar göra då hade vi gett ett för högt intryck 
av att det skulle blivit för mycket, men nu ville vi tala om hur det skulle 
bli och därför körde vi dom här medelflödena. Men du ser vilket miss-
förstånd, dom tror att vi försökte blåsa upp värdena 

                                                                    
96 http://www.vojman.se 
97 Intervju 2009-01-28 
98 Intervju 2009-02-16 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Kritikerna framhöll att rapporten om förstudien var positivt vinklad, och att 
den inte var oberoende i och med att den tagits fram av Vattenfall. Därmed 
kunde den inte heller utgöra underlag för folkomröstningen. 

Andra remisskommentarer innehöll inga uttryck för bristande trovärdig-
het utan var mer neutrala eller positiva: 

Vi upplever att det  i nuläget är problematiskt att hänvisa  fisketurister 
till Vojmån då de vissa dagar finner en tom å och andra dagar finner en 
överfylld å. Som turistföretag ser vi det som en stor fördel att kunna ga-
rantera  turisterna  en  jämn  vattennivå.  Detta  förutsätter  att  minimi-
tappningen  ligger på en  sådan nivå att  förutsättningar  finns  för både 
fisk och fiskare (ur remissvar) 

Överledningsprojektet medför en positiv utveckling av kommunen till 
följd av de investeringar som kommer att göras, ökningen av besöks-
näringen och den utökade handeln (ur remissvar) 

Dialog 
Kommunikationen om förstudien skulle präglas av dialog. Det var en viktig 
uppgift  för  informatören  att  svara  på  frågor  och  berätta  om  förstudien  när 
han mötte Vilhelminabor. Han säger att han strävade efter att vara ute och 
synas  mycket,  att  få  stora  kontaktytor,  genom  att  exempelvis  äta  lunch  på 
olika ställen. 

Informationsmötena om förstudien var inte planerade med tanke på dia-
log. Här var det traditionell envägskommunikation med styrda presentatio-
ner, och en frågestund. Mötena i Vilhelmina samlade så många personer att 
det enbart var ett fåtal som kunde ställa frågor. De var också ganska långa, så 
möjligheten att prata informellt efter mötet var begränsad. Mötena i Dikanäs 
och  Saxnäs  fungerade  bättre  som  dialogforum  eftersom  det  var  färre  antal 
personer där. Stämningen var också mer positiv under de mötena. 

Arbetsgrupperna för miljö- och fiske, infrastruktur och turism var tänkta 
att  fungera  som  forum  för dialogen kring dessa  frågor. Dialogen  i de olika 
arbetsgrupperna har inte varit möjlig för oss att observera och är därför svår 
att kommentera. Det har framgått att miljö- och fiskegruppen inte fungerade 
som planerat. Där hoppade medlemmarna av, något som fick stor uppmärk-
samhet. Våra intervjuer pekar på två orsaker till att grupperna inte fungerade, 
nämligen olika  förväntningar på vad gruppens möten  skulle  innebära, och 
bristande konfliktlösning. Det är möjligt att det finns andra förklaringar. 

Dialogen i styr- och samarbetsgruppen har vi däremot observerat vid ett 
antal möten. Vi anser att den har fungerat på ett bra sätt, och de politiker som 
ingått i gruppen har varit väl insatta i de olika frågorna när det gäller förstudi-
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en. Alla har inte varit positiva eller ens uttryckt sin åsikt om förstudien. Den 
som varit uttalat negativ är kd:s kommunpolitiker, som vid ett flertal tillfällen 
lyft upp problematiska frågor. Vi kan se att det har varit bra för den demokra-
tiska  processen.  Konsensus  i  en  grupp  är  inte  alltid  positivt.  Om  alla  har 
samma åsikt kan det hindra frågor från att få en allsidig belysning och pro-
blem som behöver diskuteras förblir oupptäckta. 

Det har inte förekommit några dialogmöten med närboende vid Vojmån, 
som är mest berörda av konsekvenserna om åns vatten skulle minska. Infor-
matören säger att han och projektledaren för förstudien talade om att åka ut i 
byarna kring Vojmån. Informatören hade gjort  i ordning bildspel och pre-
sentationer vid flera tillfällen, men han uppfattade att det inte fanns intresse 
av att ta del av informationen. Många hade redan bestämt sig för att rösta nej. 

Projektledaren för förstudien säger att när han fick konkreta frågor åkte 
de ut vid några tillfällen och pratade med dem som ställt frågan. Hans upp-
fattning är att Vattenfall borde haft en aktivare roll i kommunikationen, och 
inte bara informerat om förstudien och projektet. Men av hänsyn till folkom-
röstningen kunde de inte arbeta som de egentligen skulle önskat:99 

Vi gjorde alla tekniska utredningar, på alla frågor som kom upp, men 
det var ju ingen förankringsprocess, för det /…/ var ju kommunpoliti-
kerna som skulle göra, för nu var det en folkomröstning 

Intervjuer  med  deltagarna  i  informationsgruppen,  och  observationer  av 
möten visar att man uppfattar att den tredje  informationsfasen, under folk-
omröstningskampanjen hösten 2008 var den svåraste. Kommunikationskon-
sulten kommenterar:100 

här har vi ett problem i och med att remisstiden går ut ja då där det po-
litiska ansvaret för informationen – vi är ju nästan lame duck här från 
kommunen och Vattenfall att fortsätta att berätta om sakförhållandet 

Samtidigt ansåg man att det förekom missförstånd och sakfel i debatten. Vat-
tenfalls informatör uppfattar det som en medveten taktik från motståndarnas 
sida att  lyfta  fram  felaktigheter  som att Vojmån  skulle bli  torrlagd, gång på 
gång: 

det kämpade vi emot hela tiden /…/ men det är ju så att det är mycket 
enklare att påstå en sån sak, sen är det upp till den som blir anklagad 
för detta att försvara och motbevisa 

                                                                    
99 Intervju 2009-02-13 
100 Intervju, 2009-01-28 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I det svåra valet mellan att kommentera sakfel och missförstånd och då upp-
fattas  som att man  försökte påverka de  som  skulle rösta, och att  låta bli att 
agera och  slippa anklagelserna valde man det  senare. Vattenfalls represen-
tanter  ville  inte  att  Vattenfall  skulle  uppfattas  som  en  aktör  som  påverkade 
den demokratiska processen. 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Mediernas innehåll 

Folket säger nej till överledning – Nej-sidan vann med 53 procent av 
rösterna: ”Vi lämnar inte ån” (VF: ettan 17.11 08)  

Salut för Vojmån – 51,9 procent röstade nej till en utbyggnad – Vatten-
fall drar sig tillbaka (VK: ettan 17.11 08) 

Dagen  efter  folkomröstningen  var  den  dominerande  nyheten  i  de  lokala 
dagstidningarna,  Västerbottens  Folkblad  och  Västerbottens-Kuriren,  hur  det 
hade gått i valet. Bilder på glada människor som firade mötte läsaren på första 
sidan och inne i tidningarna fortsatte rapporteringen om vinnarna och förlo-
rarna. Bägge tidningarna hade två uppslag med flera artiklar där det gick att 
läsa om den ”jublande” nej-sidan och den ”dystra valvakan” för ja-sidan.  

Det  hade  gått  nio  månader  sedan  remissversionen  av  förstudien  hade 
presenterats  för allmänheten på ett möte  i Folkets Hus  i Vilhelmina. En tid 
som varit kantad av flera händelser där Vojmåfrågan periodvis kom att disku-
teras intensivt i medierna. Mötet på Folkets Hus i Vilhelmina den 19 februari 
är också startpunkt för insamling av mediematerialet i denna studie. 

Fram  till  valdagen  kunde  Vilhelminaborna  följa  nyhetsrapporteringen 
kring  Vojmån  i  den  lokala  pressens  pappersupplagor.  Också  inläggen  på 
debattsidorna blev många och ofta  livaktiga. De  lokala  tidningarnas webb-
upplaga  erbjöd  andra  sätt  att  få  information  på  och  också  möjligheter  för 
läsarna  att  själva  gå  in  och  kommentera  nyheter  och  insändare.  Ett  annat 
fenomen  var  hur  den  så  kallade  bloggsfären  utvecklades  under  perioden. 
Flera enskilda personer gav sig  in  i debatten för att diskutera händelsen via 
egna bloggar. 

I avsnittet tas mediernas roll upp under folkomröstningen utifrån två ut-
gångspunkter, dels hur innehållet i de lokala mediernas såg ut, dels vilka de 
lokala mediala mötesplatserna för debatt och opinion var och hur de såg ut. 

Avsnittet består av två delar. Först en kvantitativ genomgång av innehållet 
i de lokala medierna under undersökningsperioden. Sedan följer en kvalita-
tiv genomgång av innehållet med fokus på hur de olika mediala mötesplat-
serna för debatt såg ut. Denna del inleds med exempel från lokalpressen på 
debatterna om Vojmån. Kapitlet avslutas med ett exempel på en enskild me-
dial insats som gjordes strax före folkomröstningen – då ett temanummer om 
Vojmån av tidningen Svenskt Fiske delades ut till alla hushåll i Vilhelmina. 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Den lokala mediearenan och dess aktörer 
Två av de största medierna i Vilhelmina är ortens lokala dagstidningar Väs-
terbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad. Bägge har sina centralredak-
tioner i Umeå. På tidningarna har man valt att sköta bevakningen av området 
på något skilda sätt. VF har kvar sin  lokalredaktion på orten. Under under-
sökningsperioden  gick  lokalreportern  i  pension  och  efterträddes  av  en  ny 
som övertog rapporteringen om Vojmån.  

VK har valt att dra ner på antalet lokala redaktioner och sedan en tid till-
baka  finns  ingen  stationär  reporter  i  Vilhelmina.  Istället  sköts  lokalbevak-
ningen till största del av ambulerande reportrar i samarbete med centralre-
daktionen. En av reportrarna på VK har haft Vilhelmina med omnejd som 
bevakningsområde  och  följde  händelseutvecklingen  kring  Vojmån  under 
perioden  tillsammans  med  VF:s  lokalreporter.  Mot  slutet  av  perioden  för-
stärktes bevakningen från centralredaktionerna och antalet journalister som 
deltog i rapporteringen utökades. 

Som ett led i avvecklingen av lokala redaktioner inom VK - för att kom-
pensera en eventuell försämrad direkt kontakt med läsarna och för att stärka 
den  lokala  informationsförmedlingen - har man på VK utvecklat sin webb-
tidning. Läsarna ges här möjligheter att kommentera materialet i webbuppla-
gan av VK. 

Under folkomröstningen var också debatterna och kommentarerna kring 
överledningen  mycket  livliga  på  VK:s  webbsidor  vilket  medverkade  till  att 
tidningen överlag var det forum som hade mest material om Vojmån. Också 
VF  hade  en  webbupplaga  men  där  producerades  materialmässigt  inte  lika 
mycket i jämförelse med VK om Vojmån. Först efter folkomröstningen, vid 
årsskiftet 08/09 så  förändrades VF:s webbtidning så att  läsarna numera har 
möjligheter att kommentera nyheter och insändare. 

Ett annat medium som har en stor spridning är det annons- och informa-
tionsblad  som  delas  ut  en  gång  i  veckan  gratis  till  hushållen  i  Vilhelmina, 
Vilhelmina-aktuellt. Bladet firar 50 år 2009 och har en så gott som total täck-
ning i området. Också i det har det funnits information och kortare debattin-
lägg  i  form av annonser  från  ja- respektive nej-sidan, och  information  från 
Vilhelmina kommun. I enkäten är det många Vilhelminabor som anger att de 
fick mycket information genom annonsbladet vilket visar dess betydelse för 
informationsspridning i området. 

Andra  medier  där  också  frågan  om  Vojmån  fått  utrymme  är  SR  Radio 
Västerbotten och SVT Västerbottensnytt. 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Innehållet i den lokala pressen och etermedierna 
Under perioden publicerades över 200 nyhets- och debattartiklar  i Väster-
bottens Folkblad och Västerbottens-Kuriren.101 Lokalpressen var enligt stu-
diens  enkäter  en  av  de  viktigaste  informationskällorna  för  befolkningen  i 
Vilhelmina. Också från kommunens sida såg man dem som betydande i hur 
information fördes fram om överledningen. Efter folkomröstningen menade 
kommunens  informatör  att  samarbetet  mellan  kommunen  och  den  lokala 
pressen hade fungerat bra. Strategin mot de lokala medierna från Vilhelmi-
nas kommuns sida var att bygga upp ett ömsedigt förtroende där reportrarna 
som representerade VK och VF skulle känna sig trygga i förhållandet till den 
informationsansvarige och kommunen. Informatören tycker att information 
som gick ut hade fick en god spridning och överlag var rapporteringen saklig 
och korrekt: ”På det hela  taget är vi nöjda med det som rapporterades om 
Vojmån i de lokala tidningarna”.  

Under  perioden  20.2  fram  till  dagen  efter  valet  17.11  2008  publicerade 
tidningarna tillsammans 83 nyhetsartiklar och 122 debattartiklar, sammanlagt 
205 artiklar.102 Merparten av materialet – nyheter och debattartiklar publice-
rades i oktober och november, veckorna före folkomröstningen: i VK 68 av 
117 och i VF 44 av 88. Omvandlat i procent hade VK omkring 14 procent mer 
material om Vojmån och folkomröstningen under perioden. 

Västerbottens Folkblad hade nyheten fyra gånger på första sidan men inte 
en enda gång som  ledare  före valet. Däremot  fanns det en  ledare två dagar 
efter  valet  (18.11)  i  vilken  valresultatet  analyserades.  Västerbottens-Kuriren 
hade nyheten sex gånger på första sidan och kommenterade fallet fyra gånger 
på ledarsidan. 

                                                                    
101 De texter som ingår i studien tar upp Vojmån i relation till överledningen och 

folkomröstningen. Samtliga artiklar om Vojmån  från pappersupplagorna av VK och 

VF under perioden finns representerade med några undantag som när de enbart hand-

lade  om  naturen  kring  Vojmån  eller  exempelvis  inbrott  och  förstörelse  i  området. 

Dessa har lyfts ut. 
102 Artiklar är uppdelade i nyheter och debatt där i den senare också insändare in-

går. Ledare redovisas separat eftersom de var så få, så också material från första sidan. 

Notiser finns inte redovisade eftersom de dels var få till antalet, dels inte tydligt går att 

se tendens i eftersom texterna är för korta. 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Tabell 3. Antal nyhets- och debattartiklar om Vojmån i Västerbottens Folkblad 

och Västerbottens-Kuriren 20.2 – 17.11 2008 

 
(Summa artiklar 205: VK 117, VF 88) 

Tendens i nyheter och debatt 

I genomgången av artiklarna analyserades tendens i nyheter och debatt. Det 
handlade om hur händelsen kom att framställas i texterna. Indelningen som 
gjordes var i neutral, positiv eller en negativ redogörelse av Vojmån och en 
överledning. Resultatet var avhängigt vilka som fick komma till tals och hur 
mycket  i artiklarna, varifrån reportrarna hade hämtat  information, vilka de 
synliga källorna var och hur dessa kommenterades i texterna.  

Vid en jämförelse i procenttal mellan tidningarna så tenderade beskriv-
ningarna i VK att vara mer negativ än i VF, se tabell 4. I VK var 32 procent av 
nyhetsartiklarna negativa mot 25 procent i VF, i VK var 21 procent av artiklar-
na positiva mot 25 procent i VF. 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Tabell 4. Tendens i nyhetsrapporteringen om Vojmån (procent) 

 
 (Summa nyhetsartiklar 83: VK 47, VF 36) 

 
I Västerbottens-Kuriren publicerades nära 15 procent fler debattartiklar och 
insändare  än  i  Västerbottens  Folkblad.  En  anledning  kan  vara  att  i  VK  ges 
utrymme för debatt och insändare på flera platser. Efter ledarsidan kommer 
ett forum för allmän debatt. Därefter finns en  insändarsida  längre bak  i del 
två med rubriken ”Ordet är fritt”. I VF finns både debattartiklar och insända-
re samlade efter ledarsidan med ”Folkets röst” som rubrik för insändarna. 

Tabell 5. Tendens i debattartiklar om Vojmån (procent) 

 
(Summa debattartiklar 122: VK 70, VF 52) 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Vid en jämförelse i procent är tendensen i materialet samma i bägge tidning-
arna: 70 procent av debattartiklarna representerade nej-sidan medan 30 pro-
cent talade för ja-sidan.  

Innehållet i nyheter och debatt 

Vid genomgången av nyhets- och debattartiklarna så var innehållet centralt 
och  i  studien  redovisas  vad  texterna  i  huvudsak  handlade  om.  Efter  en 
genomläsning  så  framkom  det  åtta  huvudämnen:  vatten  och  natur  kring 
Vojmån,  fiske, arbete och näringsliv,  teknik kring överledningen där också 
artiklar  om  förstudien  ingick,  Vattenfall,  Vilhelmina  kommun,  politiker  i 
Vilhelmina kommun och den politiska processen kring överledningen, slut-
ligen  själva  folkomröstningen.  Ytterligare  ett  ämne  återkom  i  texterna,  tu-
rism, men det visade sig inte ge upphov till några artiklar där det var huvud-
ämne. 

De flesta nyheterna om Vojmån handlade  i bägge tidningarna om folk-
omröstningen: i VK 36 procent, i VF 35 procent. På en andra plats fanns nyhe-
ter om kommunens politiker och den politiska processen i fallet: VK 26 pro-
cent, VF 21 procent. Som trea kom vatten och naturaspekter i frågan: VK 15, 
respektive VF 20 procent. 

Tabell 6. Innehållet i nyhetsartiklarna (procent) 

 
(Summa nyhetsartiklar 83: VK 47, VF 36) 

 
Politiker och den politiska processen var det ämne som debatterades flitigast 
i bägge  tidningarna: VK – 31 procent, VF - 29. På en andra plats skiljde sig 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tidningarna åt:  i Västerbottens-Kuriren kom  teknik med 20 procent medan 
det i Västerbottens Folkblad var vatten och natur, 25 procent.  

Tabell 7. Innehållet i debattartiklarna (procent) 

 
 (Summa debattartiklar 122: VK 70, VF 52) 

Vinkling av nyheter och debatt 

Vinkling handlar om vad journalister och debattörer valde att rikta in sig på 
och lyfta fram när de skrev om fallet. Exempelvis om det var sakfrågan eller 
personer man vinklade nyheten på eller om man använde känslor och kon-
flikt när man berättade om Vojmån.  

Tidningarna skiljde sig åt vad gällde vinkling av nyheter.103 I VK behand-
lades sakfrågan som viktigast i 47 procent av nyheterna, medan 13 procent var 

                                                                    
103 Vinkling fanns representerat i sex kategorier; först som sakfråga, en andra 
var att använda personer och personifiera händelsen. En tredje var beskriva 
det som en pågående konflikt, en fjärde handlade om att berätta om Vojmån 
utifrån  känslor  och  engagemang.  En  femte  var  att  dramatisera  händelsen 
genom att framställa det som ett pågående spel med olika aktörer i, en dra-
matiserad händelseutveckling som läsarna kunde följa dag för dag. Slutligen 
fanns också beskrivningar av fallet där propagerande för eller mot var ledan-
de. Det sistnämnda skedde endast på debattsidor där debattören ville väcka 
opinion i frågan. Flera artiklar kunde exempelvis ha både konflikt och vara 
dramatiserade eller vara personinriktade och lyfta fram känslor samtidigt. 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mer personinriktade nyheter.  I VF var 33 procent  sakfrågor och 23 procent 
personinriktade nyheter.  

Vidare  så  fanns  i VK  tendens att använda konflikt  som huvudtema  i 27 
procent av nyheterna mot  i VF 15 procent.   Känslor – känsloargument som 
tema fanns i VK 7 procent och i VF 8 procent.  

Konflikttema dominerade i bägge tidningarna vad gällde debattartiklarna 
om Vojmån. VK hade flest, 31 procent mot 29 i VF. Därefter kom känslor som 
tema: i VK 23 procent och i VF 29. Sakfrågor som tema kom på en tredje plats 
i bägge tidningarna: VK, 19 procent, VF, 16 procent. Personinriktade var i VK 
11 procent och i VF 16 procent. Propagerande debattartiklar där temat var att 
skribenten ville väcka opinion var i VK 16 procent och i VF 10 procent. 

Sammanfattningsvis så hade nyhetsrapporteringen inledningsvis en ten-
dens av att vara mer neutral och positiv till en överledning, även mer inriktad 
på sak än person. Konflikt och känslor som tema blev mer framträdande ju 
närmare valdagen kom också inslag av drama fanns i artiklarna dagarna kring 
själva folkomröstningen. Då handlade det mycket om vem som skulle vinna 
och förlora.  

I bägge tidningarna satsade man extra för bevakningen av Vojmån veck-
orna före valet. Det framkom både av den utökade volymen av material som 
publicerades  och  i  antalet  reportrar  som  rapporterade.  Det  märktes  också 
innehållsmässigt. Det publicerades längre och mer genomarbetade reporta-
ge där för- och nackdelar av en överledning presenterades.  

Artiklar med ett sakperspektiv på frågan, blandades med mer känslo- och 
konfliktvinklade texter. Under hösten framställdes och dramatiserades folk-
omröstningen som ett spel, en kamp mellan två  läger där den ena skulle gå 
vinnande ur striden. Frågan var vem?  

Ett exempel på temat konflikt publicerades i VK dagen före valet: ”Folk-
omröstningen om Vojmån hedervärd men riskfylld” där reportern diskute-
rade värdet av en folkomröstning  i frågan. I artikeln, som mer var en kom-
mentar  än  en  nyhetstext,  var  det  ett  delat  Vilhelmina  som  presenterades, 
söndrat av en lång och hård debatt.  

På söndag når den allt hetare och hätskare Vojmådebatten sin kulmen. 
Då ska folket avgöra avgöra den fråga som i närmare två års tid djupt 
engagerat, men även tydligt splittrat Vilhelminaborna. Att låta just fol-
ket, medborgarna, avgöra en  framtidsfråga av Vojmåfrågans dignitet, 
är hedervärt och modigt. Men riskfyllt (VK 15/11 2008) 

Dagen  efter  valet  presenterades  vinnarna  och  förlorarna  på  flera  uppslag  i 
tidningarna.  Artiklarna  sammanfattade  de  sista  veckornas  rapportering  av 
dramat  Vojmån.  Där  framgick  att  det  var  två  läger  som  hade  kämpat.  Nu 
kunde ”Nej-sidan jubla åt segern” medan ”Det var dystert på ja-sidans valva-
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ka” (VK 17/11 2008). Det fanns också ett avslut på berättelsen av ett splittrat 
Vilhelmina. I en längre text i VF från nej-sidans valvaka så räckte nej-sidan ut 
en hand till ja-sidan: ”Ikväll börjar försoningens fest” (VF 17/11 2008). 

De lokala etermedierna 

Vojmå-frågan uppmärksammades inte lika mycket i de lokala etermedierna 
som i den lokala pressen. I studien finns inslag och telegram från SVT regio-
nala nyheter, Västerbottensnytt och SR  lokalradion, Radio Västerbotten re-
presenterade. Av materialet så framgår det att flest inslag och telegram sändes 
i SVT:s regionala nyhetsprogram, sammanlagt 51 mot 27 i lokalradions nyhe-
ter, det vill säga nästan dubbelt så många. En förklaring kan vara att SVT hade 
en lokalreporter stationerad i Vilhelmina under perioden – en reporter som 
på plats kunde följa händelseutvecklingen. 

Förutom att antalet inslag skiljde sig så var olikheter vad gällde tendens i 
rapporteringen  inte  så  stora  etermedierna  emellan.  I  bägge  så  var  negativ 
tendens övervägande med 41 procent för båda mot positiva 14 procent i SVT 
respektive 18 procent i SR. Resten var neutrala, 45 procent i SVT och 41 i SR.  

Tabell 8. Nyhetsbevakningen i lokala etermedier (procent) 

 
(Summa nyhetsinslag 78: SR lokalradion 27, SVT Regionala nyheter 51) 

Nationella medier och Vojmån 

Vojmå-frågan fick ganska lite uppmärksamhet i nationell press och eterme-
dier under perioden. Det var först mot slutet, veckan före folkomröstningen 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och  i  samband med valresultatet,  som det kom  flera  inslag  i Sverige Radio 
och SVT samt publicerades artiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  

Kommunens informatör berättar att strategin var att hålla en låg profil i 
frågan gentemot riksmedierna. Syftet var att undvika att Vojmå-frågan fördes 
upp  på  nationell  nivå,  att  exempelvis  nationella  miljöorganisationer  skulle 
komma att engagera sig i frågan och driva den aktivt i medierna. Istället ville 
man inrikta sig på att hålla de lokala medierna informerade genom att ha en 
öppen  och  direkt  kommunikation  med  dessa.  På  bägge  punkterna  tycker 
informatören att man lyckades. Bevakningen av Vojmån blev aldrig stor na-
tionellt utan frågan stannade kvar på lokal nivå.  

Ett av få inslag på nationell nivå sändes den tredje november då större de-
len av programmet Studio Ett i P1 ägnades åt folkomröstningen. I en direkt-
sändning deltog röster från både ja- och nejsidan i en diskussion om för- och 
nackdelar av en överledning av Vojmån.  

I programmet framställdes frågan som en konflikt där de två grupperna 
ställdes mot varandra. Den stora frågan blev inte sakfrågan utan spelet – vem 
skulle vinna? Upplägget följde en klassik dramaturgi för direktsända debatt-
program där två läger som representerar olika åsikter får mötas för att sedan 
spelas ut mot varandra i en polemisk diskussion. Under programmets gång 
fick ja-sidan svårt att föra fram sina mer sakinriktade argument i förhållande 
till nej-sidans mer känsloinriktade argument som gick fram tydligare i direkt-
sändningen (SR: P1, Studio Ett, 3/11 2008). 

Den  övergripande  tendensen  i  materialet  med  nationell  spridning  var 
negativ. Ett av huvudtemana handlade om konflikten mellan två grupper - en 
för och en mot – en konflikt som beskrevs splittra samhället Vilhelmina i två 
läger. Det temat genomsyrade en helsidas artikel i Dagen Nyheter på valda-
gen den 16 november. Texten hade fått rubriken ”Hätsk stämning när bygden 
ska rösta om Vojmåns vatten”. I DN  intervjuades två av motståndarna som 
fanns med på en större bild till texten. De två männen satt vid Vojmåns strand 
med händerna knäppta och  tittade allvarligt ut över vattnet. Berättelsen re-
portern  använde  i  artikeln  var  den  om  den  lilla  människans  mödosamma 
kamp mot en stor och maktfullkomlig organisation, i det här fallet Vattenfall. 
Det var en kamp om att behålla naturvärden viktiga för framtida generationer 
(DN 16/11 2008). 

Mediala mötesplatser för debatt  
På debattsidorna i lokalpressen blev motståndarna i ett tidigt skede ledande. 
Det var de som stod för merparten av det material som publicerades. De var 
oftast de som förde fram olika problemställningar och startade diskussioner 
som sedan flera personer drev vidare i en följetong av insändare. 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Förespråkarna  hade  uppenbarliga  svårigheter  att  komma  in  i  debatten 
och bli ledande. De hamnade istället oftast i försvarsställning när de tvinga-
des att gå i svaromål på nej-sidans många utspel. Svaren blev ofta i form av 
dementier med längre tekniska förklaringar kring en överledning. Nej-sidan 
använde mer känslor och konfliktargument i debatten, vilket medverkade till 
att  förespråkarna  framställdes  som  teknikfixerade  mot  motståndarnas  mer 
känsloinriktade engagemang i frågan. Nej-sidan blev på så sätt den offensiva 
mot  ja-sidans mer defensiva agerande i debatterna om Vojmån i  lokalpres-
sen. 

Även  mer  miljövänliga  förslag  bemöttes  med  misstänksamhet.  I  en  in-
sändare ondgjorde sig en skribent över att Vattenfall som kompensation ock-
så skulle bygga vindkraftverk om det blev  ja  till en överledning. Skribenten 
trodde att Vattenfall inte skulle nöja sig med att bygga ett utan ville ha en hel 
vindkraftspark, något som denne menade skulle  förstöra  fjällen: ”Först har 
Vattenfall fått härja fritt med naturen i hela Kultsjödalgången, nu vill man ta 
Vojmådalgången och har redan siktat in sig på att ta vår fjällvärld i besittning” 
(VF 2/7 2008). 

Debatten handlade inte alltid om sakfrågan. Ju närmare valdagen kom, ju 
mer inriktade på personer blev diskussionerna. Några politiker från ja-sidan 
tillsammans med Vilhelmina kommun och Vattenfall pekades ut som ansva-
riga för hur frågan hade hanterats politiskt och fick ta emot stark kritik från 
nej-sidan  i  flera  insändare.  Tonen  var  ibland  kärv  och  beskrivningarna  av 
politikerna  kunde  i  vissa  fall  uppfattas  som  personliga.  Det  fick  utpekade 
politiker att gå ut och försvara sig med resultat att ja-sidan hamnade än mer 
på defensiven. 

Folkomröstningen på debattsidorna i lokalpressen  

Ett exempel på hur debatten kunde se ut var den som ägde rum under andra 
hälften av sommaren. I grunden handlade den om demokratiprocessen bak-
om  Vojmå-frågan.  Redan  den  12  juli  hade  ordförande  i  styrgruppen  som 
ledde arbetet med Vojmån, Åke Nilsson medverkat i ett inslag i lokalradion 
där han kritiserade uttalanden  från en av  frontpersonerna  i ”Vojmåns vän-
ner”, Göran Jonzon, för att medvetet föra  in sakfel  i debatten: ”Uttalanden 
från Göran Jonzon är gripna ur luften”(SR Radio Västerbotten 12/7 2008).  

Det följdes av flera insändare från motståndarna. I en kritiserade Monica 
Elmqvist flera namngivna politiker i Vilhelmina kommun för att inte ha varit 
tillräckligt ärliga och öppna i samband med förstudien. Hon menade att det 
inte var förenligt med god demokrati att låta Vattenfall medverka i att ta fram 
fakta till förstudien. 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Tänk  tanken  att  Vilhelminas  politiker  ville  undersöka  medborgarnas 
hälsa och rökvanor! Skulle de då anlita Philip Morris att leda studien? 
Tanken låter kanske som ett skämt men paralleller finns mellan tanke-
experimentet och handläggningen av Vojmåns vatten. Vill man ha en 
objektiv analys av ett ärende måste en neutral utredare sättas på arbetet 
inte ett företag som har stort vinstintresse i frågan (VK 31/7 2008). 

Några dagar senare fick artikeln svar av Åke Nilsson. Han gick i försvarssvars-
ställning i sin insändare när han menade att Monica Elmqvist hade fel.  

Att då ha mage att påstå att processen har varit odemokratisk är för mig 
en gåta. Jag respekterar andras åsikter och jag välkomnar en ärlig och 
rak debatt om överledningen. (VK 4/8 2008)  

Sedan  följde  en  rad  insändare  där  debatten  på  temat  demokrati  fortsatte. 
Språket i artiklarna skruvades upp och blev något bistrare ju fler debattinlägg 
som publicerades. Åke Nilsson fick stöd från en annan framträdande politi-
ker från ja-sidan, Maria Kristoffersson, som skrev under rubriken ”Har Voj-
mån blivit en anti-makt fråga?” (VK 5/8 2008) 

Därefter följde fem debattartiklar i VK som svar från nej-sidan. En av de 
dem var underskriven av Monica Elmqvist som fortsatte på sitt tidigare spår: 
”Inte  sunt  att  tro  på  exploatören  Vattenfall”(VK  13/8  2008).  Några  dagar 
senare svarade Åke Nilsson på hennes och de andras debattinlägg: ”Det är 
dags att höja nivån på debatten om Vojmån och hålla den till sakfråga” (VK 
17/8 2008). Men hans insändare hejdade inte debatten som några dagar se-
nare fortsatte med oförändrad styrka. 

Parallellt med debatten i Västerbottens-Kuriren pågick en liknande i Väs-
terbottens  Folkblad  med  samma  personer  inblandade.  Monica  Elmqvist 
hade efter sin inledande insändare i VK en liknande text i VF under rubriken 
”Utredningsprocessen kring Vojmån har varit odemokratisk” (VF 1/8 2008). 
Åke Nilsson svarade henne nästa dag under rubriken ”Processen om Vojmån 
inte odemokratisk”. Mönster från VK upprepades sig i VF: flera av debattö-
rerna från nej-sidan utmanade ja-sidan med att kraftigt kritisera den demo-
kratiska processen kring förstudien och dess innehåll. Ja-sidan svarade med 
att försvara förstudien och sig själva i personliga inlägg.  

Debattrundan  nådde  en  kulmen  i  slutet  av  augusti  med  ett  inlägg  av 
Ingemar  Näslund,  en  av  de  mer  framträdande  rösterna  på  nej-sidan  (VF 
22/8, VK 27/8). I egenskap av biolog och motståndare var han en flitig debat-
tör under perioden. Då hade den pågående debatten uppmärksammats både 
av SR Radio Västerbotten och i SVT Västerbottensnytt.  

Den 13 augusti, hade Västerbottensnytt ett inslag där Maria Kristoffersson 
intervjuades.  Hon  hade  uttryckt  sin  ängslan  över  att  det  fanns  ”risk  för  att 
känslor avgör Vojmåns öde”.  Ingemar Näslund gick ut  i  insändare  i bägge 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lokala  tidningarna där han angrep Kristofferssons uttalanden. I sin artikel  i 
VK ”Vojmådebatten, känslor, historia och fakta” hade han tagit fasta på hen-
nes tema om känslor i debatten.  

Med andra ord så menar hon att överledningsskeptikerna  låter käns-
lorna  få  för  stort  utrymme  och  historiska  oförätter  dominera  på  be-
kostnad av fakta. (…) 

Men än allvarligare är Maria Kristofferssons egen hantering av  fakta. 
Hon  efterlyser  ju  mer  av  den  varan  och  mindre  känslor  (VK  27/8 
2008) 

Näslund fortsatte sedan med ett exempel på vad han menade var ett faktafel 
eller ”någon  form av missförstånd”. I  intervjun hade Kristoffersson sagt att 
fisket i Vojmån kunde bli bättre efter en överledning något som Näslund med 
en viss måtta av raljans i tonen tillbakavisade: ”Inte ens i Vattenfalls gediget 
vinklade slutrapport finns stöd för ett sådant påstående …”. 

Dagen efter försvarade sig Maria Kristoffersson i VF. Det var ett svar på 
Näslunds två insändare i VF och VK. Rubriken var talande: ”Personangrepp 
hör inte hemma i Vojmådebatten”. Det var en tydligt uppretad Kristoffersson 
som gick till attack och förklarade vad hon hade menat när hon blev intervju-
ad av Västerbottensnytt. Hon avslutade  sin  text med att ge exempel på vad 
hon menade var personangrepp.  

Vi  måste  dock  komma  ihåg  att  inte  angripa  personer  och  misstänk-
liggöra de som står för en annan åsikt än vad man själv gör. När perso-
ner  från nejsidan annonserar  i Vilhelmina Aktuellt med slagord som 
”Rösta nej till Stalinism” och ”Rösta nej till politiker som inte respek-
terar demokrati” då blir jag lite mörkrädd (VF 28/8 2008) 

Ingemar Näslunds och Maria Kristofferssons debattinlägg blev en avslutning 
av  sommarens  livliga  meningsutbyte  kring  demokratiprocessen  i  Vojmå-
frågan.  Debatten  skulle  fortsätta  under  hösten  men  denna  gång  med  mer 
fokus  på  folkomröstningen  än  själva  processen  kring  förstudien  och  dess 
innehåll. 

Nya medier – bloggarnas betydelse 

Förutom de traditionella medierna var det tre nyare och mer oprövade  in-
formationskanaler  som  blev  viktiga  mediala  mötesplatser  där  frågan  om 
Vojmån  kom  att  få  stor  exponering  i  under  undersökningsperioden.  Den 
första var  lokalpressens redan etablerade webbtidningar: vk.se och  folkbla-
det.nu. Den andra var olika hemsidor med den specialframtagna hemsidan 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om Vojmån som den mer betydande.104 Från denna sida kunde också läsaren 
hämta hem  förstudien och  läsa remissvaren. Också  ja- respektive nej-sidan 
startade varsin hemsida.105 Några inlägg har rört upp, andra har fått läsaren 
att dra på munnen. Som när nej-sidan på sin hemsida lånade ja-sidans kam-
panjmusikvideo och drog upp hastigheten på den sång som låg i bakgrunden 
och la till bilder på en torrlagd Vojmån. Bägge sidorna hade för övrigt pro-
ducerat  var  sin  musikvideo  i  sina  kampanjer  men  det  var  videoklippet  där 
nej-sidan drev med  ja-sidan som uppmärksammades mest. Båda hamnade 
även på You-Tube och fick därmed en stor spridning. Även nationella orga-
nisationer som ”Älvräddarna”, Naturvårdverket med flera gav utrymme för 
Vojmån på sina hemsidor. 

En tredje kanal var bloggar. En av de mer framträdande var ”Vilhelmina-
bloggen”.106  Representanter  för  ja-sidan  och  nej-sidan  hade  bloggar  där. 
Därtill  kom  ett  antal  bloggar  som  drevs  av  enskilda  personer  och  som  till 
största delen handlade om Vojmån.  

Alla  tre,  webbtidningar,  hemsidor  och  bloggar,  är  knutna  till  ett  och 
samma  informationsmedium  nämligen  internet,  men  formerna  och  förut-
sättningarna  för  kommunikation  skiljer  sig  något  åt.  Generellt  handlar  det 
om graden av interaktivitet, hur nära man kommer sina läsare. På en tidnings 
webbsida kan  läsaren  följa pågående debatter och också reagera genom att 
kontakta  redaktören  för  sidan.  Denne  har  i  sin  tur  valmöjligheter  hur  han 
eller hon ska hantera svaret, om det ska få vidare exponering i webbtidning-
en. På en hemsida gäller ungefär samma förhållanden. Läsare mejlar in sina 
reaktioner  men  den  ansvarige  för  hemsidan  kan  sedan  välja  och  behöver 
heller inte reagera på en gång med ett svar.107  

Med bloggar har läsaren möjlighet att direkt ställa frågor och själv synligt, 
med sina egna skrivna kommentarer, delta i debatten. Den som ansvarar för 
bloggen blir också mer eller mindre tvungen att genast gå i svaromål. Direkt-
heten och närheten mellan avsändare och mottagare, den dialog – det samtal 
som utspinner sig är grunden för bloggen, och som också gör den spännande 
i en situation som den under folkomröstningen av Vojmån. Det blir möjligt 
för varje enskild person att delta  i debatten och vara med och påverka den 
politiska opinionen  i  lokala  frågor. Till skillnad  från mer etablerade webb-
tidningar  och  hemsidor  är  det  på  bloggarna  inte  alltid  tydligt  vem  som  är 
avsändaren.  

                                                                    
104 www.vojmanforstudie.se 
105 www.vojman.info; www.vojman.se 
106 www.vilhelminabloggen.se 
107 Tilläggas ska att även webb- och hemsidor kan ha så kallade chattfunktioner, det 
vill säga att läsare direkt kan kommentera texter.  



Vojmån – en studie om kommunikation och demokrati  |  61 

I Vojmåfrågan gick det till en början att särskilja ett antal bloggar och  följa 
dem.  Sammanlagt  handlade  det  inledningsvis  om  ett  drygt  tio-tal  varav  de 
flesta var uttalat negativa till en överledning och bloggade för ett nej i folkom-
röstningen. 

Med tiden ökade antalet inlägg parallellt med att allt flera var anonyma. 
Det blev svårt att följa debatten och se den som en enhet för att kunna sam-
manfatta innehåll och budskap. Det är också en huvudorsak till att det i stu-
dien inte finns en övergripande uppställning av innehållet liknande den för 
de  traditionella  medierna.  Det  insamlade  materialet  från  webbtidningar, 
hemsidor och inte minst bloggar i studien utgör därför exempel på hur det 
såg ut, inte i antal och volym.  

Kommunens  informatör  hade  som  arbetsuppgift  att  följa  hur  Vojmån 
frågan  speglades  i  olika  medier  och  berättar  att  han  till  en  början  försökte 
följa bloggarna. Men med tiden gav han delvis upp. Materialet blev alldeles 
för omfattande samtidigt som allt fler kommentarer var anonyma, vilket han 
tyckte sänkte förtroendet i det som fördes fram i bloggarna. Också debattkli-
matet förändrades – kommentarerna blev kortare och bitskare i tonen.  

På frågan om webbtidningarnas, hemsidornas och bloggarnas betydelse 
så svarar den  informationsansvarige att han  tror att de var viktiga men  inte 
avgörande. Han utgår från sin erfarenhet av förstudiens hemsida. Flera tusen 
laddade ner förstudien och det registrerades 19 000 träffar under perioden. 
Sidan var viktig  för  spridningen av  information men  steget att bedöma om 
den och andra liknande medier var avgörande tror han är svårt. 

Jämför man med den debatt som utspelades på de lokala dagstidningar-
nas debattsidor där insändare så gott som alltid var undertecknade så var den 
på bloggarna betydligt kärvare och privatare i tonen. I de anonyma inläggen 
kunde skrivaren ta ut svängarna mer. Bloggarna hade tendens att vara inrik-
tade mer på person än sak. De kunde också bli intima i tonen, innehålla ryk-
ten  och  påståenden.  Många  var  också  författade  med  en  raljant  underton, 
ibland kåserande till stilen. 

Några av bloggarna var mer framträdande och omdiskuterade. Bakom en 
av dem fanns ortens präst. Han var en av huvudprofilerna i motståndet mot 
en  överledning.  Hans  inlägg  var  ofta  färgstarka  och  han  var  uttalat  kraftigt 
kritisk  i  frågan  och  kunde  bli  mycket  personlig  i  sina  inlägg.  Men  han  fick 
också motta kritik för sitt engagemang. Veckorna före folkomröstningen ho-
tade församlingsmedlemmar att lämna kyrkan eftersom de inte tyckte att hans 
starka engagemang var förenligt med hans yrkesroll som präst. Frågan kom 
upp  i  flera  artiklar,  bland  annat  i  Västerbottens-Kuriren  där  hans  kritiker 
menade att han misslyckats med att hålla isär sitt privata engagemang i Voj-
må-frågan  från  den  offentliga  rollen  som  ortens  präst.  (VK  6/11  &  14/11 
2008). 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För ett mer sammanhängande bloggande stod Ingemar Näslund, en av 
nej-sidans  mer  framträdande  personer,  då  han  under  en  dryg  månads  tid 
gick  igenom negativa aspekter av en överledning av Vojmån. Inläggen som 
var långa, ofta flera sidor, gick under namnet ”Vojmå-skolan” och publice-
rades i 16 delar.  

Ingemar Näslund summerade serien i den sista delen. Han skrev att han hade 
fått många besök på bloggen men att färre hade kommenterat det som skrevs. 
Det framgick också hur han uppfattade sin roll som bloggare och bloggens 
betydelse  i  sammanhanget: ”Ta detta  för vad det är, mina åsikter  från mitt 
perspektiv och inget annat. Det är ju ändå bara en blogg” (Vojmåskolan 16 – 
Avslutning, vilhelminabloggen.se, 26/10 2008). 

Svenskt Fiske – strategisk utgivning 
I riksmedierna blev Vojmån aldrig någon större nyhet, och frågan hamnade 
inte  speciellt  högt  upp  på  den  mediala  dagordningen  nationellt.  Men  det 
fanns  ett  undantag.  Knappt  en  vecka  före  folkomröstningen  gav  Sveriges 
Sportfiske  och  Fiskevårdsförbund  ut  ett  temanummer  om  Vojmån  av  sin 
medlemstidning ”Svenskt Fiske”. Tidningen delades ut till alla hushåll i Vil-
helmina. Det var en strategisk insats utförd av några få invigda från förbun-
det, tidningen och från Vilhelmina med god lokal kännedom om frågan.  

Idén  till  insatsen hade uppkommit då  tre redaktörer  från  tidningen be-
sökte Vojmån efter midsommar. Sedan tidigare hade man på tidningen pla-
nerat att på plats bilda sig en uppfattning om fallet för att sedan publicera en 
längre artikel i septembernumret. Under besöket tänkte man om och började 
planera för ett helt annat upplägg. Publiceringen om Vojmån flyttades fram 
till novembernumret som gjordes om till ett temanummer och tidigarelades 
så att det skulle komma ut strax före folkomröstningen.  

Strategin var att ingen utom en mycket liten krets i förväg skulle veta att ett 
temanummer var på gång. Det  skulle komma  som en  ren överraskning  för 
alla. Endast några få nyckelpersoner var därför informerade. En representant 
från ”Älvräddarna” och en från ”Vojmåns vänner” kontaktades. När numret 
var klart korrekturläste en person med goda kunskaper om situationen artik-
larna  och  gav  sitt  klartecken.  Därtill  invigdes  ytterligare  några  personer  på 
tidningen. Sammanlagt rörde det sig om mindre än  tio personer som hade 
kännedom om temanumret. 

I  strategin  ingick att  ingen  skulle hinna gå  i  svaromål och kommentera 
vad som stod i tidningen. Den kom därför ut på onsdagen före folkomröst-
ningen. Tidningen trycktes i 8 000 extra exemplar varav 1 000 delades ut av 
”Vojmåns vänner” för kampanj bland skolelever i kommunen. 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”Det var en genomtänkt handling från vår sida, både vad gäller tidpunkt 
och innehåll – det skulle bli besvärligt för kommunen och Vattenfall när den 
kom så nära valet”, säger en av redaktörerna som var med om att ta fram stra-
tegin för temanumret. ”Det var en plan som uppkom på plats, den var  inte 
initierad av någon utifrån och de utökade insatserna betaldes av oss själva”, 
berättar han vidare. Tidningen med förbundet bakom sig har en budget med 
avsatta  medel  för  kampanjinsatser  och  det  var  dessa  som  kom  till  använd-
ning. 

Det var första gången som förbundet och tidningen har gjort en så riktad 
insats. Att det blev Vojmån berodde på att frågan låg högt upp på förbundets 
agenda. Med hjälp av medarbetare runt om i landet sammanställer förbun-
det egna omvärldsanalyser som kontinuerligt uppdateras. Med på listan finns 
ett 45-tal vatten i Sverige vars utveckling förbundet följer och nu var det Voj-
mån som ansågs vara mest aktuellt. ”Vår hållning är att vi är ytterst kritiska till 
en överledning”, säger redaktören, och menar att alla som läser tidningen är 
medvetna om detta. 

Redaktören berättar att gensvaret över temanumret blev positivt. De blev 
uppringda av folk som entusiastiskt menade att tidningen hade varit ”tungan 
på vågen”, men så långt vill han själv inte sträcka sig:108 

Vi hoppades ju att vår insats skulle göra en skillnad. Syftet var ju att på-
verka men det är ju svårbedömt - däremot så lyckades vi i vår strategi 
att överraska. Vi är nöjda, ja stolta över vår insats. 

                                                                    
108 (Intervju 080203) 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Attityder till kommunikation & 
demokrati 

En viktig fråga i undersökningen var att ta reda på hur kommunikationen om 
Vojmån  och  den  demokratiska  processen  uppfattades.  En  attitydmätning  i 
form av en enkät genomfördes i fyra olika urvalsgrupper: kommuninvånare, 
närboende  vid  Vojmån,  kommunpolitiker  och  företagare.  Eftersom  kom-
munikationsinsatserna  genomfördes  över  en  längre  tidsperiod  valde  vi  att 
genomföra en panelstudie, där samma personer tillfrågas flera gånger. Den 
genomfördes vid två tillfällen: efter att informationen om förstudien presen-
terats  i  maj-juni  2008,  och  efter  folkomröstningen  i  november-december 
2008. Enkäterna skickades med post, och  två påminnelser gick ut  i vardera 
enkätomgången. I avsnittet presenteras resultatet av den första enkäten i olika 
frågor, tillsammans med avgörande förändringar i den andra enkäten. 

För  att  få  en  grupp  som  var  representativ  för  invånarna  i  Vilhelmina 
kommun med rösträtt i folkomröstningen gjordes ett obundet slumpmässigt 
urval av 700 personer över  18 år bosatta  i Vilhelmina kommun.  I gruppen 
Närboende gjordes ett totalurval av personer över 18 år bosatta vid Vojmån. I 
gruppen Företagare och Politiker gjordes  totalurval. Grupperna behandlas 
separat eftersom några personer ingår i mer än en urvalsgrupp. 

Tabell 9. Svarsfrekvens enkät 1 fördelat på urvalsgrupper (antal, procent) 

 

Brutto-

urval 

Sjuk/Retur  Netto-

urval 

Blank  Antal 

svar 

Nettosvars-

frekvens: 

Allmän-

heten  700  6  694  20  319  46% 

Närboende  311  2  309  5  198  64% 

Företagare  217  40  177  5  87  49% 

Politiker  54  -  54  -  44  81% 

 
I kategorin Sjuk/Retur ingår de personer som inte kunnat besvara enkäten på 
grund av sjukdom, att de flyttat eller avlidit. Denna kategori bildar alltså det 
naturliga bortfallet. Kategorin Blank består av personer som hört av sig och 
inte vill svara samt de enkäter som återkommit tomma, eller där id-numret 
på  svarskuvertet  tagits  bort.  I  gruppen  Företagare  kom  ett  stort  antal  brev 
tillbaka med returpost, troligtvis beroende på att företaget upphört. 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Vi bedömer svarsfrekvensen i enkät 1 som tillfredsställande i grupperna när-
boende  och  politiker.  I  gruppen  allmänheten  och  företagare  ligger  den  i 
underkant för vad som kan godtas, se bilaga 2. Några personer kommentera-
de enkätens utformning, se bilaga 3. Resultaten måste tolkas med viss försik-
tighet, eftersom de som skickat  in enkäten troligen är de mest engagerade  i 
Vojmå-frågan, och därmed inte helt representativa för hela den urvalsgrupp 
de tillhör. Antagandet stärks av att mellan 93 och 97 procent av de som besva-
rat enkäten har deltagit i folkomröstningen. 

Tabell 10. Svarsfrekvens enkät 2 fördelat på urvalsgrupper (antal, procent) 

  Bruttourval  Sjuk/Retur  Nettourval  Blank  Antal svar  Summa: 

Allmänheten  319  1  318  8  235  74% 

Närboende  198  2  196  7  143  73% 

Företagare  87  -  87  -  55  63% 

Politiker  44  -  44  -  40  91% 

 
Urvalet i enkät 2 bestod av de som svarat på första enkäten, eftersom syftet var 
att mäta hur attityderna förändrats. Svarsfrekvensen på enkät 2 var hög. För-
modligen berodde det på att de som var engagerade i frågan och besvarade 
enkäten första gången, även fyllde i den andra enkäten i stor utsträckning. 

Attityder till kommunikationen  
Den  första  frågan  i enkäten mäter hur väl man känner till planerna att  leda 
vatten från Vojmsjön till Stalons kraftverk via en tunnel. 

Tabell 11. Känner till plan (procent) 

 
(n = KF 44, F 77, A 314, NB 198) 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Förkortningen  KF  står  för  gruppen  politiker  i  kommunfullmäktige,  F  för 
företagare,  A  för  allmänheten  och  NB  för  närboende.  Mätningen  gjordes 
efter kommunikationsinsatserna under våren och visar att alla grupper anser 
att de känner till planerna mycket eller ganska bra. Politikerna anser sig ha 
mycket god kännedom. 

Tabell 12. Känner till plan mycket bra eller ganska bra (förändring, procent) 

KF +4  F -6  A +7  NB + 6 
 
Enkät 2, som skickades ut efter folkomröstningen visar att kännedomen om 
planerna har förändrats. Alla grupper utom företagarna har ökat sin känne-
dom om planerna. Företagarna har minskat sin kännedom med 6 procent. 

Tabell 13. Tycker om plan (procent) 

 
(n = KF 44, F 75, A 317, NB 196) 

 
Närboende är mest negativa till planerna på överledning av Vojmån, 75 pro-
cent har svarat mycket dåligt eller ganska dåligt. Politikerna är mest positiva, 
57 procent. Av företagarna är lika många positiva som negativa, 48 procent, 
resten är osäkra. Av allmänheten är 40 procent positiva och 48 procent nega-
tiva. 12 procent är osäkra. 

Tabell 14. Tycker om plan (förändring, procent) 

  Mycket 
bra 

Ganska 
bra 

Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Vet ej 

KF  +11  -3  -1  +1  -7 
F  +8  -3  +/-0  +4  -4 
A  +14  -3  -4  -1  -6 
NB  +6  -2  +3  -5  -1 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I alla grupper har andelen osäkra minskat i enkät 2, mest i gruppen allmänhe-
ten som gått ner från 12% till 6% osäkra. Andelen som tycker att planerna är 
mycket  bra har ökat  markant.  Störst ökning  har gruppen allmänheten  som 
gått upp med 14 procent. Efter valet är 75 procent i gruppen politiker positiva 
till  planerna,  i  företagargruppen  53  procent,  bland  allmänheten  51  procent 
och bland närboende är det 25 procent som är positiva och 73 procent som är 
negativa. 

Tabell 15. Har du ändrat inställning? (förändring, procent) 

KF 20%  F 13%  A 15%  NB 11% 
 
I  tabellen  ser vi att det också är ganska många  som uppger  i enkät 2 att de 
ändrat inställning till Vojmå-frågan helt eller delvis. 

Tabell 16. Vad betyder överledning (procent) 

 
(n = KF 43, F 76, A 315, NB 194) 

 
Återigen visar sig samma mönster som tidigare – politikerna ser stora förde-
lar med överledningen, medan de närboende ser stora nackdelar. En majori-
tet av företagarna är positiva, men det finns en stor grupp som ser stora nack-
delar med överledningen. Det är inte särskilt många som är osäkra. 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Tabell 17. Vad betyder överledning? (förändring, procent) 

    Fördelar  Nackdelar  Vet ej 
KF  +3  -1  -2 
F    +6  -8  +2 
A    + 17  -10  -7 
NB  +11  -10  -1 
 
Vi ser att förändringarna är ganska stora och många har blivit mer positiva till 
överledningen i enkät 2. I gruppen allmänheten ser 17 procent fler än tidigare 
fördelar med överledningen. I gruppen närboende är siffran 11 procent. Det 
är främst allmänheten som minskat sin osäkerhet. 

Tabell 18. Huvudansvar information (procent) 

 
(n = KF 44, F 67, A 255, NB 174) 

 
Majoriteten  i alla grupper uppfattar att Vattenfall och Vilhelmina kommun 
gemensamt har huvudansvar för informationen. 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Tabell 19. Tagit del av information (procent) 

 
(n = KF 44, F 76, A 262, NB 181) 

 
En mycket stor del av alla grupper uppger att de har tagit del av broschyrerna. 
Politikerna ligger avsevärt över de andra grupperna när det gäller att ta del av 
informationsmöten, hemsidan och rapporten om förstudien. Nästan 60 pro-
cent av de närboende har läst rapporten, vilket är en mycket hög siffra. 

Tabell 20. Tagit del av information – enkät 2 (procent) 

 
(n = KF 39, F 53, A 216, NB 133) 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I enkät 2 svarar mer än 80 procent i alla grupper att de tagit del av broschy-
rerna, och det är också väldigt många som har läst rapporten om förstudien. 
Hemsidan  och  informationsmötena  har  cirka  en  tredjedel  i  alla  grupper 
utom politiker besökt. Här har politikerna har varit flitigare. 

Tabell 21. Tagit del av information (förändring, procent) 

    Broschyrer   Info-möten  Hemsida  Rapporten 
KF  +8  +7  +8  +3 
F    +29  +9  +12  +19 
A    +11  +9  +4  +14 
NB  +8  +7  +2  +9 
 
Gruppen företagare visar den största ökningen när det gäller att läsa rappor-
ten  och  broschyrerna.  Även  allmänheten  har  läst  betydligt  mer.  I  enkät  2 
frågade vi också hur många som lyssnat på debatten i Folkets Hus. Det var 69 
procent av politikerna, 40 procent av företagarna, 32 procent av allmänheten 
och 44 procent av de närboende. 

Tabell 22. Tillräcklig information för att rösta (procent) 

 
(n = KF 44, F 70, A 258, NB 183) 

 
I enkät 1 uppger en majoritet i alla grupper att de fått tillräckligt med informa-
tion för att kunna rösta. Drygt en tredjedel av de närboende anser delvis eller 
inte alls att de fått tillräckligt med information. 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Tabell 23. Tillräcklig information för att kunna rösta (förändring, procent) 

KF  93  +9 
F    87  +15 
A    85  +20 
NB  84  +22 
 
I enkät 2, som genomfördes direkt efter folkomröstningen instämmer över 80 
procent i alla grupper i att de fått tillräcklig information för att kunna rösta. 

Tabell 24. Viktigaste informationen (procent) 

 
(n = KF 35, F 57, A 232, NB 156) 

 
Den  viktigaste  informationen  var  rapporten  om  förstudien  och  informa-
tionsmöten. I enkät 2 däremot upplevdes inte informationsmötena som lika 
viktiga, vilket  inte är så märkligt eftersom de hölls under våren. Rapporten 
var fortfarande viktigast, mediernas roll var oförändrad. Information från ja-
sidan och nej-sidan ökade i vikt. 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Tabell 25. Information via medierna (procent) 

 
(n = KF 44, F 75, A 261, NB 184) 

 
De medier som haft störst betydelse som informationskällor är lokalpressen, 
Västerbottens Kuriren och Västerbottens Folkblad, de  lokala TV-nyheterna 
Västerbottensnytt och reklambladet Vilhelmina-aktuellt. Lokalradion, TV4:s 
lokala nyheter och Vilhelmina-bloggen uppfattas inte som lika viktiga. 

Tabell 26. Information via medier (förändring, procent) 

  VK  VF  SVT  TV4  P4  VA  V-
bloggen 

KF  -5  +1  -4  +10  +6  +13  +7 
F  +4  +19  +15  +9  +15  +29  +6 
A  +3  +1  +7  +16  +9  +15  +5 
NB  +14  +7  +15  +19  +17  +12  +5 
 
Alla medier har ökat i vikt i enkät 2 jämfört med enkät 1. Undantagen är VK 
och  SVT,  d.v.s.  Västerbottensnytt  i  gruppen  politiker.  Vi  frågade  i  enkät  2 
också  hur  många  som  läser  nättidningen  VK.se.  Det  gjorde  54  procent  av 
politikerna, 57 procent av företagarna, 39 procent av allmänheten och 39 pro-
cent av närboende. 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Tabell 27. Medierna ger en rättvisande bild? (procent) 

 
(n=KF 43, F 67, A 255, NB 181) 

 
Uppfattningarna  om  medierna  ger  en  rättvisande  bild  av  Vojmåfrågan  går 
isär. Det är dock fler som anser att bilden är för positiv än att den är för nega-
tiv. Många är osäkra. 

Tabell 28. Medierna ger en rättvisande bild? (förändring, procent) 

  Ja  för positiv  för negativ  vet ej 
KF  -9  -5  +15  -2 
F  +6  -5  -4  +5 
A  +9  +1  +1  -2 
NB  +14  -22  -6  +5 
 
Politikerna har tydligt ändrat åsikt mellan undersökningstillfällena. I enkät 2 
anser 15 procent fler att bilden i medierna är för negativ. Närboende har ock-
så ändrat uppfattning: 22 procent färre anser att bilden är för positiv, och 14 
procent  fler  tycker  att  den  är  rättvisande.  Något  fler  än  tidigare  har  blivit 
osäkra. 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Tabell 29. Attityder till informationen (procent) 

 
(n=KF 43, F 70, A 253, NB 184) 

 
En majoritet i alla grupper är nöjda med informationen om förstudien. Mest 
missnöjda  är  de  närboende.  Många  valt  att  skriva  kommentarer  i  enkäten. 
Den vanligaste kommentaren är att informationen uppfattas allt för positivt 
vinklad, och att den  inte tillräckligt belyser de negativa konsekvenserna vid 
en överledning: 

”Det  är  för  lite  information  om  konsekvenser  vid  en  eventuell  över-
ledning. Samt att informationen är alltför inriktad på de närmaste åren 
och inte vad som kan hända på längre sikt” 

”I all information ges endast det positiva, fördelarna. Negativa följder 
förnekas eller framförs ej i informationerna och diskuteras ej.” 

”Kommunen  går  medvetet  ut  med  fördelaktig  information  för  över-
ledningen  och  försöker  på  så  vis  dölja  nackdelarna  som  de  verkar 
tycka är oväsentliga.” 

”Det  som  skickats  ut  eller  skrivits  i  blad  är  oftast  i  samarbete  med 
kommunen eller Vattenfall och det kommer bara fram det positiva – ej 
det  negativa  –  det  får  man  leta  efter  själv  =  mycket  svårt  att  hitta. 
Kommunen är bara intresserade av miljonerna de blivit erbjudna.” 

Några  av  de  som  är  nöjda  kommenterar  att  informationen  varit  saklig  och 
lättillgänglig, och att det har varit mycket information: 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”Mycket information, olika sätt att informera och oberoende anställd 
person för att ta fram fakta och granska gången i allt.” 

Tabell 30. Attityder till informationen (förändring, procent) 

  Mycket eller 
ganska nöjd 

Differens 

KF  92  +8 
F  79  +7 
A  86  +11 
NB  80  +29 
 
Alla grupperna är mer nöjda med informationen i andra enkäten, och störst 
ökning visar gruppen närboende där skillnaden är 29%. I gruppen företagare 
är 79 procent nöjda, och i övriga grupper är mellan 80 och 92 procent nöjda. 
Detta är ett mycket bra resultat för informationsarbetet. 

Tabell 31. Trovärdighet (procent) 

 
(n=KF 38-44, F 52-69, A 191-254, NB 139-171) 

 
När det gäller trovärdigheten redovisas de som svarat mycket/ganska trovär-
dig. Vilhelmina kommun uppfattas som trovärdig av en majoritet i alla grup-
per utom närboende.109 Av dem är det bara drygt en tredjedel som tycker att 

                                                                    
109  När  det  gäller  trovärdigheten  redovisas  de  som  svarat  mycket/ganska  trovärdig. 

Antalet personer som svarat skiljer sig beroende på vilka man bedömer. Tidningarna 

VK och VF och Vilhelminabloggen har fått minst antal svar, medan flest fyllt i trovär-

digheten för Vilhelmina kommun och Vattenfall. 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kommunen är  trovärdig. Ännu  lägre siffror  får Vattenfall av de närboende. 
Politikerna  har  högst  förtroende  både  för  kommunen  och  för  Vattenfall. 
Undersökningen visar inga stora skillnader i förtroende mellan de båda  lo-
kaltidningarna.  I  gruppen  närboende  anser  något  färre  att  tidningarna  är 
trovärdiga än i de andra grupperna. Vilhelmina-bloggen är betydligt mindre 
trovärdig än lokalpressen. Det anser alla grupper. 

Tabell 32. Trovärdighet (förändring, procent) 

  Vilhelmina 
kommun 

Vattenfall  VK  VF  V-bloggen 

KF  +1  +13  -20  -12  -15 
F  -3  +8  +4  +8  -18 
A  +4  +12  +1  +3  -10 
NB  +5  -3  +9  +7  -11 
 
Tabellen visar att när det gäller trovärdigheten är förändringarna under hös-
ten ganska stora. Vilhelmina-bloggen tappar stort i trovärdighet. Lokalpres-
sen tappar kommunpolitikernas förtroende, och Vattenfall får högre förtro-
ende  i  alla  grupper  utom  närboende  där  trovärdigheten  minskar  med  tre 
procent.  Vilhelmina  kommun  får  högre  trovärdighet  i  alla  grupper  utom 
bland företagarna. 

Tabell 33. Synpunkter om informationen (procent) 

 
(n=KF 41-44, F 61-68, A 164-250, NB 164-173) 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I enkät 1 frågade vi om informationen svarar på de frågor man har (svar frå-
gor), om den är  lätt att  förstå (förståelse), om den är trovärdig (trovärdig-
het),  om  det  finns  möjlighet  att  diskutera  och  ställa  frågor  under  mötena 
(möten), och om det  finns möjlighet  för dialog och samtal (dialog). I alla 
grupper utom närboende var mer än hälften positiva. De närboende tycker i 
mindre utsträckning att informationen svarar på deras frågor, att den är tro-
värdig och att det finns möjlighet till dialog. 

Attityder till demokratin 
När det gäller den kommunalpolitiska processen och demokratin är det flera 
personer som skrivit kommentarer i enkäterna och uttryckt åsikten att beslu-
tet om överledningen borde fattats av politikerna och inte genom en folkom-
röstning. De som uttryckt sig för omröstningen är negativa till överledningen. 
Flera kommenterar också att det blivit osämja i kommunen mellan föresprå-
kare och motståndare.  

Vi frågade om man upplevde att man kunde uttrycka sina åsikter i Vojmå-
frågan  öppet.  I  tabellen  redovisas  enbart  de  som  svarat  att  de  inte  alls  in-
stämmer. Det är relativt många, och  framför allt  i gruppen  företagare, som 
inte anser att de kunde uttrycka sina åsikter i Vojmåfrågan öppet. Det är också 
en tydlig ökning mellan de båda undersökningstillfällena. Störst ökning har 
företagarna. 

Tabell 34. Kan inte alls uttrycka åsikter öppet (procent) 

  Enkät 1  Enkät 2  Differens 
KF  5  11  +6 
F  7  23  +16 
A  11  19  +8 
NB  10  18  +8 
(n=KF 44, F 77, A 296, NB 192 i enkät 1; n=KF 38, F 53, A 221, NB 136 i enkät 2) 
 
Åsikterna om hur stort eget  inflytande man haft under processens gång går 
isär. Politikerna tycker att de haft goda möjligheter till eget inflytande, medan 
närboende är den grupp som upplever sämst möjligheter. Både bland företa-
gare  och  allmänheten  anser  mer  än  hälften  att  man  haft  goda  eller  ganska 
goda möjligheter till inflytande.  

När de som svarat på enkäterna kommenterar andra gruppers inflytande 
blir bilden lite annorlunda. Alla grupper anser att de lokala politikerna haft 
stort inflytande. Det är också en majoritet i alla grupper som anser att med-
borgarna i allmänhet haft stort eller ganska stort inflytande. 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Vi  har  fått  in  några  enstaka  kommentarer  om  informationen  om  själva 
folkomröstningen. Informationen om valet verkar ha varit oklar när det gäll-
er boende i Dikanäs. Ett par personer kommenterar att det var oklart var de 
skulle rösta, och någon råkade ut för att komma till fel vallokal, i övrigt har 
inga negativa synpunkter om förfarandet vid folkomröstningen kommit fram. 

Sambandsanalyser 
Enkätundersökningen visar även att: 

• Yngre personer i gruppen 18-25 år är mest negativa till överledningen, 
68% av dem är negativa jämfört med cirka 53% i övriga åldersgrupper. 

• Kvinnor är mer negativa, 61%, än män 51%. 

• Boende vid nedre Vojmån är mest negativa, 74% jämfört med boende 
vid övre Vojmån, 52%, annan plats i kommunen, 50% och centralor-
ten Vilhelmina 42%. 

• De som är ute oftare vid Vojmån på  fritiden är mer negativa än de 
personer som inte är ute. 

• Ju oftare man fiskar i Vojmån desto mer negativ är man. De som fis-
kar i Vojmån varje vecka är mest negativa, 91% och av de som inte fis-
kar alls är 42% negativa. 

• När det gäller partisympatier är en majoritet av socialdemokraternas, 
centerpartiets och moderaternas sympatisörer positiva, medan en ma-
joritet av folkpartiets, kristdemokraternas och vänsterpartiets sympati-
sörer är negativa. 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Analys och slutsatser 

I  det  här  avsnittet  diskuterar  vi  resultaten  i  undersökningen  utifrån  teorier 
och  tidigare  forskning,  och  drar  slutsatser  om  kommunikationen  och  den 
demokratiska processen. 

Kommunikationen om Vojmån 
Kommunikationen om Vojmån kan beskrivas i tydliga faser. Den första fasen 
inleddes när Vattenfalls planer på ett nytt vattenkraftprojekt blev kända 2005. 
Då började en opinion bildas i Vilhelmina, och en namninsamling mot pla-
nerna  genomfördes.  Enligt  de  personer  vi  intervjuat  hade  Vattenfall  dåligt 
rykte på grund av det som hänt bakåt i tiden. Under den här fasen var infor-
mationen från Vattenfall knapphändig. Det hölls ett informationsmöte i Vil-
helmina  i  samband  med  att  frågan  skulle  diskuteras  i  kommunfullmäktige. 
Bristen på information om vad som skulle hända gav bränsle åt rykten. Vat-
tenfalls informatör kommenterar i efterhand att de borde ha gått ut med in-
formation mycket tidigare. 

Den andra fasen började när kommunfullmäktige i Vilhelmina sade ja till 
en förstudie om Vojmån. Då formades styr- och samordningsgruppen med 
representanter för de politiska partierna, kommunchefen och representanter 
för Vattenfall. Under tiden som förstudien pågick, fördes kommunikationen 
om projektet i arbetsgrupper, och när informationsgruppen bildats, genom 
informationsinsatser  i  form av broschyrer och hemsida. Informatören som 
anställdes svarade även för personliga kontakter och dialog med kommunens 
invånare. 

Den tredje fasen inleddes i samband med att den preliminära rapporten 
om förstudien presenterades. Då intensifierades informationsarbetet genom 
att flera informationsmöten hölls. Rapporten skickades ut på remiss, och ett 
stort antal remissvar kom in. Efter att slutversionen av rapporten färdigställts 
hölls ytterligare ett informationsmöte.  

Sista fasen före folkomröstningen präglades av valkampanjen och debat-
ten mellan ja- och nej-sidan. 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Mediernas roll 

Under perioden publicerades ett stort antal nyhets- och debattartiklar  i  lo-
kalpressen, som var en viktig informationskälla för befolkningen i Vilhelmi-
na.  I nyhetsartiklarna speglades  främst  folkomröstningen och den politiska 
processen,  följt  av  aspekter  på  vatten  och  natur.  Vojmå-frågan  uppmärk-
sammades inte lika mycket i de lokala etermedierna, men när den gjorde det 
var tendensen till övervägande del negativ.  

Teman i mediedebatterna  

I debatten i medierna om Vojmån utkristalliserades ett par teman som blev 
viktiga  för utfallet  i  folkomröstningen. Motståndarna  till överledningen  tog 
initiativet  i  debatten  och  ett  stort  antal  negativa  debattinlägg  publicerades. 
Det handlade om naturvärden, den kommunala demokratiprocessen kring 
bland annat  förstudien  samt Vattenfalls roll  i  sammanhanget. Dessa  teman 
var svåra för ja-sidan att bemöta, delvis därför att de i sig gav självklara svar 
och sedan länge var kulturellt implementerade i folks medvetande. 

Det  första och mer centrala  temat berörde värdet av att  för kommande 
generationer bevara naturen, vattnet och  fisket  intakt, ett ekologiskt  synsätt 
enligt forskaren Jonas Anselm. Det är också ett exempel på ett debattema där 
svaret är självklart och därför svårt att argumentera emot, för vem vill framstå 
som naturhatare? De mera instrumentella argumenten som nya arbetstillfäl-
len och ett bättre näringsliv  för bygden var svårare att kommunicera än de 
mer ekologiska. 

Demokratiprocessen kring Vojmån diskuterades också livligt. Det hand-
lade om insyn och öppenhet i frågan. Vem skulle man lita på? Vilken infor-
mation var rätt? Vem var avsändaren och vad var motivet bakom de fakta som 
lades  fram? Nej-sidan  ifrågasatte den  information som kommunicerades ut 
till allmänheten från kommunen och Vattenfall. Det blev svårt för ja-sidan att 
gå in och bemöta kritiken eftersom det sedan länge fanns en misstänksamhet 
etablerad mot Vattenfall  vilket bägge de äldre politikerna  som  intervjuats  i 
studien vittnar om. Det fanns en diskussion kring att informationen om för-
studien skulle vara tillrättalagd för att passa kommunens och Vattenfalls in-
tressen  och  det  var  för  motståndarna  liktydigt  med  en  dålig  utveckling  för 
bygden. Här spelade historiska och kulturella erfarenheter in.  

Det tredje temat var nära förknippat med demokratitemat och handlade 
om Vattenfall och synen på ett statligt bolag som exploatör av norrländska 
naturvärden. Den bild som gavs på de lokala debattsidorna av Vattenfall var 
till största del negativ. Vattenfall framställdes som en utnyttjare av möjlighe-
terna  i naturen vars enda mål var att  tjäna pengar utan hänsyn  till vare  sig 
naturvärden eller närboende. 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Opinion i medierna – jämförelse med tidigare fall 

Redan  i ett  tidigt  skede  samlades nej-sidan  i en  intressegrupp  som  tillsam-
mans kunde driva frågan. De fick därför också tidigt  inflytande på vad som 
fördes fram i debatten och gick offensivt ut och blev ledande.  

Ja-sidan formades som intressegrupp långt senare och då var redan de-
batten i full gång. Ja-sidan hade svårt att komma in och leda diskussionerna 
på  insändarsidor och bloggar. De hamnade  istället på defensiven. När nej-
sidan gjorde ett utspel, ofta riktat mot någon namngiven politiker på ja-sidan 
så blev han eller hon tvungen att gå ut och försvara ja-sidans argument. Inom 
retoriken är det ett känt  faktum att gå  i  försvarsställning och vara defensiv  i 
politiska  debatter  inger  ett  lägre  förtroende  för  de  argument  man  vill  föra 
ut.110 

Liknande förhållanden rådde i folkomröstningen i Malå 1997. Men skill-
naden där var att nej-sidan också hade fått ut sina budskap till de nationella 
medierna som gav stort utrymme  till  frågan. Det kan ha påverkat utgången 
enligt Annika Sjölanders studie av fallet. I Vilhelmina lyckade inte nej-sidan 
väcka samma uppmärksamhet, vilket kan ha flera orsaker.  

I  frågan  om  Vojmån  var  strategin  att  inte  informera  nationella  medier 
utan  istället  lägga  fokus  på  den  lokala  pressen  som  man  istället  ville  ha  ett 
nära  förhållande med. Kommunens  informatör berättar att man ville hålla 
nationella miljöorganisationer utanför. Där  lyckades kommunen  i sitt syfte 
men frågan är om det enbart var strategin som medverkade till att fallet inte 
väckte så stort intresse bland nationella medier. 

Nej-sidan som  tidigt var ute  i sin  lyckade kampanj på det  lokala planet 
arbetade för att föra upp frågan på en nationell nyhetsagenda. Men resultatet 
i jämförelse med Malå blev betydligt sämre. Alldeles tydligt var vattenfrågan i 
Vilhelmina kommun  inte en miljöfråga  som  låg högt upp på de nationella 
mediernas  dagordning,  vilket  borde  förvåna  eftersom  klimatdebatten  de 
senaste åren haft hög prioritering.  

Men det finns skillnader mellan Malå och Vojmån. Malå handlade om 
kärnavfall, Vojmån om vattenkraft. Det första fallet var historiskt och kultu-
rellt etablerat som ett hett debattämne, det andra ställt just i relation till kli-
matdebatten hamnade  i ett motsatsförhållande. Det är vad  forskarna Rolén 
och  Bodén  lyfter  fram  som  ett  dilemma  i  sina  studier  av  vattenkraft:  ”Den 
gröna elen”  i förhållande till energi som förstör naturvärden. Debatten om 
vattenkraft blir därför inte lika politiskt korrekt och frågan hamnar i periferin 
i  nationella  medier.  På  det  lokala  planet  lyckades  nej-sidan  däremot  att 

                                                                    
110 (Johannesson, 2001) 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kommunicera ut sitt budskap baserat på argument kring naturvärden utifrån 
ett ekologiskt perspektiv. 

Det  finns  ännu  en  faktor  kopplad  till  dagordningsteorin.  Vojmå-frågan 
hamnade  i skuggan av andra nyheter. Samtidigt som kampanjen  inför folk-
omröstningen pågick en av de värsta bankkriserna någonsin och presidentva-
let i USA fick stort utrymme i svenska medier. Enligt dagordningsteorin är det 
svårt att i medierna lyfta mer en eller två frågor högt upp på agendan. Det är 
bara några händelser åt gången som kan få stort utrymme och hamna i fokus i 
rapporteringen enligt medieforskaren Maxwell McCombs.  

Debatterna i medierna i Vojmå-frågan var emellanåt intensiva och häfti-
ga. Forskarna Lars Nord och Gunnar Nygren pekar på faran i att driva långa 
och  intensiva  valkampanjer.  Det  kan  sluta  med  att  väljarna  tröttas  ut  och 
tappar intresset. Detsamma säger statsvetaren Olof Ruin om opinionsproces-
ser i folkomröstningar. En för hårt driven debatt med hätska meningsutbyten 
mellan parterna kan vända en opinion i en folkomröstning. Enligt enkäterna 
finns det en tendens till att detta kan ha inträffat mot slutet av valkampanjen 
och då till ja-sidans fördel. 

Nya medier – nya mötesplatser 

Flera platser på internet uppstod där Vilhelminaborna kunde få information 
och också medverka  i den pågående debatten. På förstudiens hemsida gick 
det att läsa och hämta hem förstudien och också få information kring händel-
ser som exempelvis offentliga möten i anslutning till folkomröstningen. In-
formatören tror att hemsidan spelade en viktig roll för spridningen av infor-
mation. Statistiken visar att många laddade ner information från den. 

Det tillkom också mötesforum där alla kunde delta genom direkta inlägg i 
debatten. Ett av större betydelse var Vilhelminabloggen, där både represen-
tanter för  ja-sidan och nej-sidan hade egna bloggar. Därtill kom en mängd 
privatpersoner – merparten motståndare till en överledning – som debatte-
rade frågan på sina bloggar. 

Innehållet  på  bloggarna  har  varit  av  varierande  kvalitet,  allt  från  väl 
genomarbetade  inlägg  i  följetongsform  till  korta  och  lösryckta  anonyma 
kommentarer som mer har varit uttryck för rent personliga åsikter och därför 
känts mindre genomtänkta.  

I enkätstudien går det att utläsa hur förtroendet för bloggarna sjönk un-
der hösten. Det överensstämmer med de  i studien  intervjuades synpunkter 
på bloggarnas innehåll och betydelse. Informatören på kommunen tyckte att 
det inledningsvis gick att följa debatten på bloggarna, men mot slutet var de 
många, anonyma och hätska  i tonen med personangrepp. Detsamma säger 
de bägge äldre intervjuade politikerna. A tyckte att debatten spårade ur och B 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tyckte att det som skrevs på bloggarna inte var förtroendeingivande. Samma 
tendenser  pekar  enkätresultaten  på,  liksom  tidigare  forskning.  Bloggandet 
kan  vara  svårgreppbart,  fragmenterat  och  mycket  kopplat  till  person  enligt 
forskarna Gunnar Nygren, Lars Våge och Erik Stattin.  

Kommunikationsstrategi och kommunikationsarbete 

Den  kommunikationsstrategi  som  togs  fram  för  förstudien  hade  öppenhet, 
trovärdighet och dialog som viktiga mål. Strategin har haft som primärt syfte 
att ge kunskap till alla berörda målgrupper genom informationsproduktion. I 
strategin saknas däremot mer utvecklade analyser av målgrupperna som man 
skulle kommunicera med. Man har inte heller gjort särskilda informationsin-
satser i olika grupper och målgruppsanpassat informationen, utan satsat på 
en  bred  allmän  information.  Man  har  också  i  flera  fall,  framför  allt  i  sista 
fasen före folkomröstningen, valt att inte kommunicera, eftersom man ansett 
att det skulle uppfattas som om Vattenfall försökte påverka den lokala demo-
kratiprocessen. 

Vi  anser  att  informationen  varit  öppen  och  tillgänglig,  och  undersök-
ningen visar att den har gett tillräcklig kunskap för att Vilhelminaborna ska 
kunna delta i folkomröstningen. Allt material har funnits via hemsidan, eller 
alternativt genom informatören. 

Däremot ser vi att målet att informationen ska vara trovärdig inte är upp-
fyllt. Många av de som besvarade enkäten skriver att den var alltför positiv 
och inte belyste negativa konsekvenser av överledningen tillräckligt. Att tro-
värdigheten  brister  hänger  också  samman  med  de  historiska  händelserna, 
hur Vattenfall har agerat tidigare, och uppfattningen om vad Vattenfall står 
för. 

Den teori om strategisk kommunikation som finns slår fast att om en or-
ganisation vill utveckla bra relationer med sina intressenter och målgrupper 
när det gäller kommunikationen, är det viktigt att börja kommunicera tidigt. 
En  viktig  ingrediens  i  en  bra  relation  är  förtroende.  Om  det  skadas,  är  det 
svårt att återställa. När det handlar om kommunikationen om specifika frågor 
talar man om intressegrupper som befinner sig i olika stadier. När en grupp 
erkänner ett problem övergår den  till att bli medveten.  I  tredje  stadiet blir 
intressegruppen aktiv, och organiserar sig för att diskutera och göra något åt 
situationen.  

Eftersom det tidigare funnits planer på en överledning av Vojmsjöns vat-
ten till Stalon, något som stoppats på grund av för stora miljökonsekvenser, 
fanns redan en medveten, och kanske till och med aktiv intressegrupp. Fors-
karna Grunig och Hunt anser att det är viktigt att kommunicera med en med-
veten grupp innan den blir aktiv mot organisationen. Om gruppen redan är 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aktiv bör man satsa resurser på att kommunicera med den. I det här fallet tror 
vi att man borde satsat mer på att kommunicera med de som var oroliga och 
negativa i ett tidigt skede, så att de kunde få svar på sina frågor. 

Men forskarna är eniga om att kommunikationsinsatser ofta varken kan 
förändra  attityder  eller  beteenden.  Det  beror  på  att  det  är  mycket  svårt  att 
förändra människors grundläggande värderingar. Om målgruppen  inte har 
något intresse av information är kommunikationsinsatser bortkastade, anser 
professor Lars Palm. Det är alltså viktigt med  rätt  tajming  för kommunika-
tionsinsatserna. Kommer de  för sent kan de ha motsatt effekt mot vad man 
tänkt sig. 

Informationsmodellen är enligt tidigare forskning inte effektiv för att lug-
na  en  orolig  opinion,  skapa  förtroende  eller  för  att  utveckla  en  gemensam 
förståelse med intressegrupper. När det gäller relationsbyggande och förtro-
ende  behövs  en  dialogmodell.  På  senare  tid  har  man  därför  framhållit  att 
dialog är en bättre metod än rena informationsinsatser. Dialogen bygger på 
att deltagarna är jämställda och delaktiga – en part kan alltså inte kontrollera 
den aktuella frågan och agendan. 

Kommunikationsstrategin anger också att dialog ska vara ett viktigt inslag 
och att kommunikationen om förstudien ska karaktäriseras av vilja att lyssna 
och föra samtal. I styr- och samordningsgruppen har de lokala kommunpoli-
tikerna  blivit  väl  informerade  och  haft  inflytande  i  processen.  Vi  uppfattar 
också att informatörens kommunikation fungerat bra.  

Dialogen i arbetsgrupperna för miljö- och fiske, infrastruktur och turism 
var också tänkta att fungera som forum för dialogen kring dessa frågor, men 
där fungerade det inte lika bra, det visar avhoppen från miljö- och fiskegrup-
pen. Intervjuer  i efterhand ger  förklaringar som att det  fanns olika  förvänt-
ningar  på  vad  gruppens  möten  skulle  innebära,  och  bristande  konfliktlös-
ning. Kommunikationen i arbetsgrupperna är svår att kommentera eftersom 
den  inte kunde observeras  inom  ramen  för  undersökningen.  Det  är  därför 
sannolikt att det finns fler eller andra orsaker till att dialogen i arbetsgrupper-
na inte fungerade som det var tänkt. 

Informationsgruppen  har  varit  sammansatt  av  olika  kompetenser,  där 
särskilt  lokal  kännedom  och  stor  erfarenhet  av  kommunikationsarbete  och 
kommunikationsplanering varit betydelsefullt. Men gruppen etablerades i ett 
senare skede och  i och med det startade kommunikationsarbetet för sent. I 
efterhand kan vi konstatera att dialogen med de närboende, och med Voj-
måns vänner borde ha varit det som prioriterats mest  i ett tidigt skede. Det 
borde börjat redan i den första fasen, när Vattenfalls planer på ett nytt projekt 
offentliggjordes. 

Informatören upplevde senare att det fanns ett ointresse för information 
kring förstudien. Det är troligt att många redan tidigt bestämde sig för hur de 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skulle rösta. Vi tror därför att en tidig satsning på dialog med de närmast be-
rörda  av  de  negativa  konsekvenserna  av  en  överledning  kunde  förbättrat 
relationen och ökat trovärdigheten för informationen. Det är oerhört svårt att 
återskapa ett tappat förtroende, därför är det av vikt att den strategiska kom-
munikationskompetensen finns på ledningsnivå där olika initiativ startar. 

Attityder till kommunikationen 

Enkätundersökningen visar att alla grupper vi undersökt: politiker i fullmäk-
tige, företagare, allmänheten och närboende, anser att de har god kännedom 
om planerna på en överledning och att de fått tillräcklig information för att 
kunna rösta. De  flesta som svarat på enkäten är nöjda med  informationen. 
Broschyrerna och rapporten om förstudien är de viktigaste informationskäl-
lorna, medan informationsmöten och hemsidan har besökts av en majoritet 
av politikerna och en tredjedel i övriga grupper. Detta är ett mycket bra resul-
tat. Vi anser att målen som rör öppenhet och tillgänglighet är uppfyllda, lik-
som målen information och kunskap. Däremot ser vi att kommunikationen 
med de närboende vid Vojmån inte fungerat lika bra som i övriga grupper. 
Gruppen  närboende  utmärker  sig  tydligt,  genom  att  vara  mest  negativ  till 
planerna på en överledning, och också mest missnöjd med kommunikatio-
nen. 

De närboende tycker i mindre utsträckning än övriga grupper att infor-
mationen svarar på deras frågor, att den är trovärdig och att det finns möjlig-
het till dialog. Bara var tredje närboende anser att Vilhelmina kommun och 
Vattenfall är trovärdiga. Det hänger samman med de historiska händelserna, 
som gör att Vattenfalls  trovärdighet  från början var  låg. Det hjälpte  inte att 
man  samarbetade  med  Vilhelmina  kommun  och  kommunicerade  gemen-
samt. Men enkätresultaten visar också att människors attityder förändras över 
tid,  ett  antal  personer  ändrade  inställning  under  hösten.  Närboende  som 
varit negativa blev mer positiva. Politikerna var den grupp som var mest posi-
tiv  till planerna på överledning och mest nöjd med kommunikationen. De 
var också den grupp som var mest aktiv när det gällde att delta i möten och 
skaffa information. 

Attityder till kommunalpolitik och demokrati 

När det gäller den kommunalpolitiska processen och demokratin är det flera 
personer som uttryckt åsikten att beslutet om överledningen borde fattats av 
politikerna och inte genom en folkomröstning. De som uttryckt sig för om-
röstningen  är  negativa  till  överledningen.  Flera  kommenterar  att  det  blivit 
osämja  i  kommunen  mellan  förespråkare  och  motståndare.  Det  är  också 
relativt många, främst bland företagarna, som inte anser att de kunde uttrycka 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sina åsikter  i Vojmåfrågan öppet. Det är alltså  tydligt att  lokala  folkomröst-
ningar i frågor som denna skapar splittring. Särskilt i mindre kommuner som 
Vilhelmina  blir  effekten  stor  eftersom  alla  känner  varandra.  Såren  kan  bli 
djupa och ta lång tid att läka. 

Åsikterna om hur stort eget inflytande man haft går isär, och det har också 
att göra med hur kommunikationen fungerade under processen. Politikerna 
själva  tycker  att  de  haft  goda  möjligheter  till  eget  inflytande,  vilket  förstås 
hänger samman med att styr- och samordningsgruppen fungerade på ett bra 
sätt. De närboende är den grupp som upplever sämst möjligheter till  infly-
tande, vilket också stämmer med vårt tidigare resonemang om att man tidigt 
borde satsat mer på dialogen med dem. Både  i gruppen företagare och all-
mänheten anser mer än hälften att man haft goda eller ganska goda möjlighe-
ter till inflytande. Det är också glädjande att en majoritet i alla grupper anser 
att medborgarna haft stort eller ganska stort inflytande. 

Förbättringsmöjligheter 

Slutligen har det varit vår uppgift att peka på förbättringsmöjligheter. Det är 
ingen lätt uppgift att kommunicera om miljöfrågor. Vattenkraften är en fråga 
som berör många, och den har varit omdiskuterad genom åren. I Vilhelmina 
hade Vattenfall redan innan planerna på en utbyggnad dåligt rykte på grund 
av  tidigare  vattenkraftsutbyggnader.  Informationsbristen  innan  förstudien 
kom igång bidrog till att ge bränsle åt den ryktesspridning och opinion som 
startat så fort planerna blev kända. I efterhand ser vi att Vattenfall borde ha 
startat sitt kommunikationsarbete tidigare. För framtiden är det viktigt att se 
till att kommunikationsfrågorna tas på allvar och finns med när planeringen 
av nya initiativ startar. 

Vår slutsats är att man eftersträvat en öppen,  tillgänglig och neutral  in-
formation  om  förstudien.  Men  informationen  har  trots  det  uppfattats  som 
vinklad och alltför positiv av många som är negativa till en överledning. Vi 
anser att en utvecklad dialogmodell är vad som krävs i framtiden om Vatten-
fall ska  förbättra sina relationer med alla de som berörs  i sitt dagliga  liv av 
vattenkraften. En bra  dialog  bygger  på  samarbete och  jämställdhet.  För att 
kunna utveckla den behöver båda sidor lära känna varandra bättre. För det 
ändamålet är omvärldsanalyser och målgruppsanalyser värdefulla.  

Vi tror att en tidig satsning på dialog med de närmast berörda om de ne-
gativa  konsekvenserna  av  en  överledning  kunde  förbättrat  relationen  och 
ökat trovärdigheten för informationen. Det är oerhört svårt att återskapa ett 
tappat förtroende. Om Vattenfall ska kunna höja trovärdigheten och sitt dåli-
ga rykte tror vi att det krävs ett långsiktigt, ansvarsfullt arbete. 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Bilaga 1. Material 

Intervjuer  

Informantintervjuer  

(för planeringen av undersökningen) 
Kommunchefen  080411 
Kommunikationskonsulten  080414 
En Vilhelminabo som uttalat sig negativt  080411 

Respondentintervjuer 

Kommunikationskonsulten  090128 
Kommunens informatör  090128 
Vattenfalls informatör  090213 
Vattenfall Power Consultants projektledare  090213 
Vattenfall Power Consultants tekniskt ansvarige  090216 
En Vilhelminabo som är positiv  090209 
En Vilhelminabo som är negativ  090212 
Redaktören för Svenskt Fiske  080203 

Observationer  
Styr- och samordningsmöte  080219 
        080318 
        080411 
        080506 
        080526 
        081007 
Informationsmöte  080219, 20, 21 
Informationsgruppens möte  080225 
        080312 
        080430 
        081107 
        081121 
Slutdebatt    081104 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Bilaga 2. Enkätens utformning 

Enkäterna gick igenom flera granskningar, av kolleger på Mittuniversitetet, av 
informationsgruppen och av styr- och samordningsgruppen för förstudien. 
Vi gjorde också tidigt en intervju med en person som var emot överledningen 
för att enkäten skulle vara så objektiv som möjligt. 

Vi  fick  in några kommentarer som berörde enkätens utformning. I den 
första  enkäten  användes  ordet  ”omreglering”  i  stället  för  ”överledning”  på 
några ställen, och flera personer är kritiska och tycker att det är vilseledande. 
Vi anser att vårt ordval är olyckligt, men har inte kunnat se om detta har på-
verkat hur man besvarat frågorna. Begreppen har i viss mån använts omväx-
lande även  i  debattartiklar och bloggar, men  ordet omreglering  skulle  inte 
använts, eftersom förstudiens syfte aldrig var att pröva den frågan.  

I den andra enkäten reagerar en person på formuleringen ”överledning 
av Vojmån” och skriver så här: 

Eftersom ni inte ens vet vad ni skriver om tänker jag inte svara på enkä-
ten. Det har aldrig varit tal om någon överledning av VOJMÅN, det är 
ju för tusan en Å. Överledningen var tänkt från VOJMSJÖN som är en 
SJÖ. Jag tycker absolut man ska veta fakta innan man skriver och skick-
ar ut en sådan här enkät. För övrig vetskap så röstade jag NEJ! till en 
överledning av VOJMSJÖNS vatten. 

Kommentaren visar tydligt att ordvalen i enkäten har stor påverkan på enkä-
tens trovärdighet. Denna person hade tagit bort numret på enkäten, och finns 
därför inte med i undersökningen. Formuleringen ”överledning av Vojmåns 
vatten” användes  i  tidningsartiklar,  i  JA-sidans kampanjmaterial,  i negativa 
remissvar etc. I rapporten om förstudien användes formuleringen ”överled-
ning av Vojmsjöns vatten”. Det är svårt att bedöma vilken påverkan detta haft 
på enkätens resultat. 

Andra personer tycker att det är svårt att svara eftersom frågorna kändes 
”luddiga” och inte täckte alla tänkbara svarsalternativ. Det försökte vi avhjäl-
pa med att lämna plats för egna svarsalternativ. 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Bilaga 3. Bortfallsanalys 

Svarsfrekvensen  i grupperna allmänheten och  företagare var 46 procent re-
spektive 49 procent i den första enkäten. Den svarsfrekvens som räknas som 
normal är vanligen 60-65 procent, och frekvenser på 45-50 procent är svårare 
att acceptera (jfr Esaiasson m.fl. 2007). Det har blivit allt svårare att nå upp 
till  godtagbara  svarsfrekvenser  genom  postade  enkäter,  därför  genomförs 
idag allt fler muntliga intervjuundersökningar där respondenterna rings upp. 
Vi valde att skicka postenkäter, eftersom man inte kan ställa lika många frågor 
vid en telefonintervju. 

En bortfallsanalys innebär att man jämför svarspersonerna med tillgäng-
lig statistik över populationens sammansättning. Då kan man se om de som 
svarat skiljer sig från den grupp man vill undersöka: 111 

Bortfallsanalysen ger besked om hur representativa svarspersonerna är 
för populationen med avseende på variabler där vi känner till fördel-
ningen i populationen. Svagheten med en bortfallsanalys är förstås att 
vi aldrig får veta hur väl de som svarat stämmer överens med popula-
tionen när det gäller de variabler som fångar in vad människor tycker 
och tänker i de frågor som undersökningen handlar om. 

När det gäller allmänheten gjorde vi ett slumpmässigt urval, och vi kan jäm-
föra vår grupp med kommunens 5705 röstberättigade personer när det gäller 
andelen män och kvinnor, åldersfördelningen och hur många som röstade i 
folkomröstningen. 

De i gruppen allmänheten som besvarade enkäten var 42 procent kvinnor 
och 58 procent män. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, är andelen kvinnor 
49  procent  och  andelen  män  51  procent  i  Vilhelmina  kommun.  Det  gäller 
personer över 18 år. 112 Det är alltså en högre andel män som besvarat enkä-
ten. Det tyder på att männen är mer engagerade i frågan. Det kan också bety-
da att vi skulle fått en större andel negativa svar om fler kvinnor svarat, efter-
som kvinnorna visade sig vara mer negativa till överledningen än männen. 

                                                                    
111 (Esaiasson m.fl. 2007, s. 212) 
112 www.scb.se – statistik den 1 november 2008 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Åldersfördelningen  i vår grupp allmänheten  jämfört med  statistik  från SCB 
syns i tabellen nedan: 

Tabell 35. Åldersfördelning (procent) 

Ålder  18-25  26-40  41-60  61- 

Allmänheten  8,6  16,2  35,9  39,4 

SCB  12,2  18,0  33,7  34,4 
 
I tabellen ser vi att andelen unga är något mindre i vår grupp, och andelen 
äldre, främst personer över 61 år är något fler. Gruppen unga var mer negati-
va till överledningen än andra åldersgrupper, och även här kan man tänka sig 
att vi skulle fått en högre andel negativa svar om fler unga svarat på enkäten. 

Deltagandet i folkomröstningen var 74,5 procent, medan i vår grupp all-
mänheten var det 93 procent som uppgav i enkät 2 att de deltog i folkomröst-
ningen. I vår grupp har alltså en betydligt högre andel röstat. Det tyder på att 
det är de som är mest engagerade i frågan som valt att rösta, och även svara på 
enkäten. Det är också troligt att de personer som svarat, på grund av sitt enga-
gemang i frågan, även i större utsträckning än andra tagit del av informatio-
nen om förstudien. 

Valresultatet blev 52 procent nej och 46 procent ja. I första enkäten upp-
gav 48 procent att de var negativa till planerna på en överledning, 40 procent 
att de var positiva och 12 procent att de var osäkra. I den andra enkäten var 51 
procent positiva, 43 procent negativa och 6 procent osäkra. Den andra enkä-
ten genomfördes direkt efter valet, och andelen positiva respektive negativa 
stämmer relativt väl överens med populationen. Vi kan alltså se att varken ja-
sidan eller nej-sidan är överrepresenterade bland dem som svarat. 

När det gäller gruppen  företagare valde vi att undersöka hela gruppen, 
d.v.s. göra ett  totalurval. Det minskar sannolikheten att urvalet  inte speglar 
hela populationen. Det har inte varit möjligt för oss att göra en bortfallsana-
lys i den gruppen. 

Det är svårt att avgöra hur stor betydelse skillnaderna när det gäller kön, 
ålder och valdeltagande har  för resultatet av enkätundersökningen, men vi 
tror trots allt inte att skillnaderna är så stora att de på ett avgörande sätt påver-
kar tillförlitligheten i undersökningen. 


