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ABSTRACT 

Olsson, S. 2015. Det blåser kalla vindar i Norrland - En studie av kommunikation, attityd och 

acceptans av vindkraftsutbyggnad utifrån lokalinvånares perspektiv. Uppsatser 

Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Masteruppsats i kulturgeografi 15hp, 

HT2015. 

 

I takt med att behovet av förnybar energi växer så har vindkraften varit en av de energikällor 

som har kommit att öka mest i Sverige på senaste åren. Just nu växer energikällan fram som 

en ny industri i Norrland och i Sollefteå kommun som jag valde att undersöka finns planer på 

att etablera ett flertal storskaliga vindkraftsparker inom de närmaste åren. Syftet med denna 

studie var att undersöka hur kommunikation och medborgardeltagande vid etablering av 

vindkraft kan påverka lokalinvånares acceptans och attityder till energikällan. 

Undersökningen gjordes genom en fallstudie och med hjälp av intervjuer. Resultatet visar att 

bland annat att en brist på deltagande och en öppen kommunikation har lett till en känsla av 

utanförskap och skapat negativa attityder till den specifika vindkraftsetableringen. Det 

framkommer även att etablering av vindkraft vid specifika lokala sammanhang är 

komplicerad, speciellt när lokalbefolkningen har en stark platsförankring som i det här fallet.  
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1. INLEDNING 

Dagens utsläpp av växthusgaser påverkar såväl människor som natur och insikten om att vi 

befinner oss i en klimatkris blir allt tydligare. Detta har gjort att utvecklingen av förnybar 

energi sker i en allt snabbare takt. Vindkraft är en förnybar energikälla som har stora fördelar 

för miljön enligt forskning, två av fördelarna är att den ger inte upphov till miljöfarliga 

utsläpp samt utnyttjar en resurs som är ändlös, nämligen vinden. Under de senaste åren har 

kraftverken blivit både högre och fått längre rotorblad och har utvecklats till att vara mer 

produktiva. Satsningen på vindkraften i Sverige har dock inte enbart setts som positivt, då den 

rivit upp starka känslor i och med regeringens beslut att öka utbyggnaden av vindkraft. Det 

har med andra ord börjat ”blåsa kalla vindar” i delar av landet. Statistiska undersökningar 

visar att i slutet av år 2014 fanns totalt 2961 stycken vindkraftverk installerade och som läget 

ser ut i dag har Sverige en produktion på 8 procent av landets elanvändning (svenskenergi.se). 

Publikationer från Vindkraftstatistik (2014) visar en ökning på 321 stycken nya vindkraftverk 

under förra året.  

 

Även om vindkraft är en energikälla som kan hjälpa till att lösa vårt klimatproblem kan det 

förefalla paradoxalt att den kan väcka starka reaktioner . Just att den väcker starka känslor 

bidrog till mitt intresse att undersöka varför. Att mitt val föll på att studera hur 

kommunikation och deltagande påverkar, förändrar och skapar attityder och acceptans baseras 

på ett intresse för planeringsprocesser och den ständigt pågående samhällsutvecklingen där en 

stor del av allmänheten berörs. Människors attityder och acceptans kan vara kopplade till ett 

flertal faktorer utöver kommunikation och deltagande. Bland annat är människans subjektiva 

upplevelse av landskapet en av dessa. Vindkraftverken kan ge upphov till oönskade effekter 

genom ljud, visuell påverkan, skuggbildningar samt i vissa fall iskastning. En påverkan 

visuellt kan upplevas oundviklig eftersom verken placeras på höga höjder, i öppna landskap 

och vid kustområden där de syns väl. Detta bidrar till en förändring av landskapet som kan 

upplevas negativt. Dock är det viktigt att nämna att alla upplevelser är individuella. Just att 

upplevelser av landskapet är individuella kan försvåra vid planerings- och 

etableringsprocessen. Därför är det intressant som i det här fallet att undersöka hur 

kommunikationen och möjlighet till att påverka planerna kan ha verkan på människors 

attityder och hur de kommer att acceptera etableringen av vindkraft.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativa studier undersöka hur kommunikationen mellan 

beslutsfattare, projektörer och lokalbefolkningen påverkar, skapar samt förändrar 

lokalbefolkningens attityder samt acceptans till ett specifikt vindkraftsprojekt. Jag avser även 

att studera hur lokalbefolkningens deltagande i planeringsprocessen ser ut samt undersöka om 

det finns andra faktorer utöver kommunikationen och deltagande som kan tänkas påverka 

attityden och acceptans. Studien kommer inte fokusera på att identifiera faktorer som kan öka 

acceptans och minska motståndet.  
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Uppsatsen belyser huvudsakligen tre frågeställningar. 

 

 Hur ser kommunikationen med lokalbefolkningen ut gällande specifika 

vindkraftsprojekt och hur påverkar denna attityd och acceptansnivån? 
 Hur ser medborgardeltagandet ut i planeringsprocessen? 
 Finns det övriga faktorer förutom kommunikation och deltagande som påverkar 

inställningen till vindkraften i närområdet? 
 

1.2 Avgränsningar 

Vad gäller vindkraft finns det ett flertal intressanta undersökningsområden och speciellt när 

det kommer till påverkan på omgivningen och människor. Denna uppsats har jag dock 

avgränsat mig till att undersöka en liten del av ämnet, men ack så viktig för etableringen av 

vindkraft. Studien fokuserar på ett antal lokalinvånares erfarenheter och upplevelser av 

vindkraftsetableringen samt hur detta är kopplat till kommunikation och deltagande i 

planeringsprocessen. Jag har inte för avsikt att argumentera för eller emot vindkraft som 

förnybar energi utan studien är en överblick av relationen mellan planerare och berörda 

medborgare. Jag har valt att inte fördjupa mig nämnvärt i lagarna utan förhållit mig till de 

viktigaste bestämmelserna vid etableringen av vindkraft, det vill säga plan- och bygglagen 

samt miljöbalken. 

 

1.2.1 Sollefteå  

Geografiskt sett har jag avgränsat mig ett antal små orter i Sollefteå kommun där en stark vind 

av nya vindkraftsetableringar sveper fram. Flertal orter i kommunen är i dagsläget berörda av 

en storskalig etablering av vindkraft, en ny förutspådd basnäring där det finns planer på att 

etablera upp till 500 nya vindkraftverk inom den närmaste tiden. Idag finns cirka 100 stycken 

befintliga vindkraftverk i kommunen
1
 och som det ser ut idag finns ett tiotal områden som är 

utsedda som lämpliga för storskaligt utbyggnad. Med stöd av Sollefteå kommuns hemsida ska 

etableringen generera 100-tals nya jobb med en motivering att vindkraftsutbyggnaden ger 

speciellt glesbygden en ekonomisk stimulans med arbetstillfällen, både under och efter 

byggnationerna. Sollefteå kommun har 19806
2
 invånare och ligger i Västernorrlands län. Det 

som idag kallas för Sollefteå kommun uppstod för ungefär hundra år sedan, sockenbildningen 

fanns redan där sen tidigare och fick under 1100-talet kyrkor uppförda som blev grunden till 

den administrativa indelning som kommunen än idag består av. Under 1600 och 1700-talet 

präglades kommunen av anläggandet av ett flertal järnbruk och ett flertal samhällen växte upp 

dit människor flyttade från olika delar av landet. I slutet av 1800-talet avvecklades ett flertal 

av järnbruken och skogsbruksindustrin växte sig upp som en ny näring vid kusterna och längs 

                                                        
1 Uppgift hämtad från kommunplanerare på Sollefteå kommun november månad 2015. 
2 Uppgiften hämtad från SCB statistik om uppmätt folkmängd oktober månad 2015. Se www.scb.se 
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med Ådalen. Kommunens tätorter består av Junsele, Ramsele, Långsele, Näsåker samt 

Österforse (solleftea.se).  

 

1.3 Disposition  

I uppsatsens andra kapitel presenterar jag det material och den metod jag använt mig av för att 

utföra studien. Kapitel tre utgörs av en kortare presentation av fysisk planering samt vilka 

lagar som är centrala vid etablering av vindkraft. I samma kapitel behandlas tanken bakom 

samråd och hur planering i vissa fall kan ske uppifrån och ner, istället för tillsammans med 

medborgarna. Det fjärde kapitlet, bakgrund och teori, presenterar kommunikativ planering 

och dess framväxt samt en genomgång av hur öppen och ärlig kommunikation ger 

förutsättningarna för ökat förtroende för beslutsfattare. Här ges även en behandling av 

medborgardeltagande och hur viktigt ett deltagande i planeringsprocessen är för att skapa en 

god förankring av vindkraftsprojekt. I slutet av kapitlet presenteras begreppen attityd och 

acceptans och hur detta är kopplat till människors beteende samt en överblick över tidigare 

forskning gällande ämnet. Därefter, i femte kapitlet presenteras övriga påverkningsbara 

faktorer. Kapitlet innefattar bland annat förändringar i landskapet och hur detta påverkar 

människan samt hur människors subjektiva upplevelse av landskapet är något som bör vara 

centrala vid planering av vindkraft. I relation till förändringar av landskapet presenteras 

begreppet ”Not In My Backyard” samt en beskrivning hur detta är relaterat till oro över 

visuella förändringar i landskapet och en känsla av att inte kunna påverka i 

planeringsprocessen. Det empiriska resultatet av fallstudien sammanfattas i kapitel sex, 

kapitlet inleds med att förklara grunden till respondenternas attityder gentemot 

vindkraftsprojektet i närområdet. I det sjunde kapitlet, analys och diskussion förs en 

slutdiskussion över resultatet samt en analys över det som framkommit genom intervjuerna.   

 

2. METOD 

För att utföra en undersökning kan antingen kvantitativ eller kvalitativ studie göras, eller en 

kombination av dessa. En kvantitativ studie kan förenklat beskrivas som att forskaren söker 

information som går att mäta, beskriva eller att denna söker kunskap som ska inventeras och 

tydas med hjälp av statistiska eller matematiska modeller, det vill säga kvantifiera kunskap 

(Patel & Tebelius, 1987). Den kvalitativa forskningsmetoden bygger framför allt på att 

ombilda information till mätbar data i form av skriftligt format, metoden används främst när 

det behövs en djupare förståelse för målgruppen. Denna studie har genomförts med kvalitativ 

metod genom intervjuer och en fallstudie. Yin (2011) beskriver en fallstudie som en studie av 

ett eller flera särskilda fall som beskriver och förklarar dem. 
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2.1 Datainsamling 

Relevant data har samlats in genom litteraturstudier samt intervjuer. De källor jag använt mig 

av är dels primärdata, det vill säga intervjuer men även sekundärkällor som till exempel 

böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar (Yin, 2011). I bakgrund samt teoridelen har jag 

använt mig av sekundärkällor medan empirin baseras på primärkällor.  

 

2.1.1 Litterära studier 

Uppsatsens kapitel om tidigare forskning samt teorier baseras på litteraturstudier. Litteraturen 

som används är främst böcker, rapporter och publikationer publicerade av myndigheter samt 

vetenskapliga artiklar som baseras på ämnet. Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar 

med att samordna, utvärdera och följa upp miljömålen i Sverige och översiktligt studera hur 

miljön mår. Vindval är ett forskningsprogram i samarbete med Naturvårdsverket och 

Energimyndigheten vars syfte är att ta fram kunskap som belyser frågor om vindkraftens 

påverkan på människor, natur och miljö. Boverket är en förvaltningsmyndighet som jobbar 

bland annat med frågor om byggd miljö, hushållning av mark- och vattenområden och fysisk 

planering. Publikationer från dessa myndigheter har använts till stor del i litteraturstudien på 

grund av att jag anser dessa vara relevant för mitt forskningsval. 

 

2.1.2 Intervjuer 

Som komplettering till de skriftliga källorna som använts i studien har semistrukturerade 

intervjuer utförts med ett antal lokalinvånare som berörs på ett eller annat sätt av vindkraften i 

kommunen. Semistrukturerade intervjuer karaktäriseras av ett antal temastrukturerade frågor 

öppna frågor och där intervjupersonen är fri att utforma sina svar på sitt sätt samt att det finns 

möjlighet att ställa frågor som inte är med i intervjuguiden (Gillham, 2005). Guiden har 

funnits som en grund i samtalet men frågorna har inte ställts på samma sätt eller i 

ordningsföljd, vissa frågor har utelämnats om de besvarats i relation till andra frågor. För att 

ge respondenterna möjlighet att styra samtalet så mycket som möjligt har jag valt att göra 

intervjuerna av öppen karaktär och alltid avslutat intervjuerna med att fråga om 

respondenterna har något att tillägga. För mer information om intervjufrågorna hänvisar jag 

till bilaga 1 samt 2. Att använda mig av denna typ av metod har gjort det möjligt att få 

utförliga svar utan att jag som intervjuare behövt vara allt för drivande. Detta har även 

inneburit att vissa svar varit svårtolkade. Efter första intervjun omformulerades frågorna inför 

resterande intervjuer eftersom vissa missförstods och ansågs för lika.  

 

Intervjuerna har i det här fallet utförts genom grupp- samt telefonintervjuer. Enligt Yin (2011) 

finns det uppenbara fördelar men även nackdelar med gruppintervjuer jämfört med att 

intervjua individuellt. Det innebär vinst i tid och effektivitet, men dock förloras möjligheten 

att få ett djupare samtal (mindre information från varje enskild deltagare). Webb (1992) är 

inne på liknande spår och menar att det är en fördel att kunna samla flera respondenter 

samtidigt, på grund av att det är tidsbesparande, men även en nackdel eftersom det finns en 

risk att gruppmedlemmarna påverkas av övriga medlemmarna och inte uttrycker sina åsikter. 
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2.1.3 Intervjuernas utförande  

Intervjuer är utförda i största mån genom personligt möte, dock med hänvisning till distans 

och tidsbegränsning så har några utförts via telefon. Intervjuerna utfördes med sju personer på 

grund av tidsramen för uppsatsen samt för att möjliggöra en djupare studie av ämnet. 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av diktafon i samtycke med respondenterna. I enlighet 

med Kvale & Brinkmann (2014) finns det en problematik med att använda ljudupptagning i 

samband med intervjun på grund av att kroppsspråk, exempelvis gester eller mimik kan gå 

förlorade. Även Ekblom & Fransson (1992) ställer sig delvis kritiskt till ljudupptagning som 

metod, de menar att människor kan bli hämmade av att spelas in. Tre av respondenterna har i 

förväg fått ta del av intervjufrågorna som ett uttryckt önskemål. Metoden kan till del kritiseras 

eftersom intervjupersonerna haft möjlighet att tänka ut svaren i förhand, vilket jag upplevde 

att de delvis gjort. Intervjuerna inleddes med att jag informerade om syftet av intervjun, min 

roll som forskare, samtycke samt konfidentialitet. Jag informerade respondenterna om att 

endast jag kommer att ta del av materialet och bearbeta det i enlighet med Kvale & 

Brinkmann (2014) etiska ställningstagande. Intervjupersonerna fick även frågan om de förstått 

frågorna eller om något behövde förtydligas. Som komplement till inspelningar har 

anteckningar använts som en tredje källa. Intervjufrågorna är baserad på tre olika teman: 

attityd och acceptans, kommunikation och deltagande samt andra bidragande faktorer. 

Intervjuerna varade allt ifrån fyrtiofem minuter till två timmar. Gruppintervjun utfördes i 

Ramsele med tre av respondenterna medan de fyra resterande intervjuer gjordes per telefon. 

Intervjuerna ägde rum i oktober månad år 2015. 

 

Thomsson (2010) betonar problematiken i att maktpositioner kan uppstå i samband med 

intervjuer. Högutbildad kontra lågutbildad, språk samt arbetslös eller yrkesarbetande är termer 

som kan skapa maktanspråk och påverka upplevelsen av sig själv och sättet att uttala sig och 

bli känslan av att bli hörd. Jag har vid mina intervjutillfällen försökt att minimera det så 

mycket som möjligt och försökt skapa en jämställd dialog. Kvale & Brinkmann (2014) 

belyser vikten av att förhålla sig till ett etiskt förhållningssätt till studien för att inte påverka 

deltagarnas konfidentialitet, detta innebär att privat data i en undersökning inte kommer att 

avslöjas. För att intervjuobjekten inte ska på något sätt påverkas negativt av studien har 

respondenterna fått figurerade namn. 

 

2.2 Urval av respondenter 

Min första tanke inför uppsatsen var att jag ville studera ett vindkraftsprojekt kopplat till 

kommunikation och medborgardeltagande. Mer specifikt ville jag studera hur vindkraftsbolag 

bemötte lokalbefolkningen i ett projekt och hur det påverkade deras attityd och acceptans till 

ett specifikt vindkraftsprojekt. När jag påbörjade min studie var mitt första hinder hur jag 

skulle få tag på deltagare som var villiga att ställa upp i studien och berätta öppet om hur de 

upplever vindkraftsutbyggnaden i undersökningsområdet, jag hade ännu ingen avgränsning 
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geografiskt mer än att jag ville undersöka norra delarna av Sverige. Jag sökte runt ämnet 

vindkraft i Norrland och kom in på nyhetsartiklar som tog upp den planerade 

vindkraftsutbyggnaden i Sollefteå kommun. Vidare kom jag in på en artikel skriven av en 

frilansjournalist som gjort intervjuer med tre personer som berördes av planerna. Jag 

kontaktade journalisten och bad om att få nummer till intervjupersonerna. Vidare valde jag att 

ta kontakt med en av dessa. Jag förklarade mitt syfte med studien och frågade därmed om 

personen var villig att dela med sig av sina upplevelser, vilket hon var, vad jag redan visste i 

det läget var att personen i fråga var motståndare till vindkraftsetableringar i kommunen. Jag 

frågade om det fanns fler hon kände till som skulle vara villiga att ställa upp och jag fick med 

hennes hjälp ett urval av personer som var berörda av utbyggnaden, dock visste jag inte i detta 

skede hur deras attityd till vindkraften såg ut. Mitt mål med urvalet var från början inte att 

söka en grupp som motsatte sig vindkraften, även om utfallet resulterade i det. Jag vill även 

framhålla att undersökningen utgår från endast en minoritet av Sollefteå kommuns invånare, 

de är inte nödvändigtvis representanter för hela kommunen. Urvalsmetoden jag använt mig av 

benämns ofta som snöbollsmetod (Hjerm et al. 2014) och med hjälp av det breda sökandet 

kan en mängd möjliga deltagare samlas in och därifrån göra ett urval av respondenter.  

 

2.3 Analys av empiriskt resultat  

För analys av det empiriska resultatet har materialet, det vill säga intervjuerna transkriberats. 

Genom att utföra en strukturering av intervjumaterialet till skriftlig form lämpar sig materialet 

för en närmare analys och vad som anses vanligt förekommande i materialet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). På detta sätt kunde resultatet från intervjuerna sammanställas vilket går att 

återfinna i kapitel sex.  

 

2.4 Källkritik 

Kvalitativ forskning har länge kritiserats för dess beroende av forskarens subjektiva tolkning, 

vilket innebär att forskaren använder sina erfarenheter och värderingar med ett 

inifrånperspektiv för att genomföra sina studier och har inte alltid en objektiv förhållning till 

sin forskning. (Widerberg, 2002). Vid kvalitativ och kvantitativ forskning används olika 

datainsamlingsmetoder för att få fram resultat. Gemensamt för dessa är dock att i alla 

forskningssammanhang vill man få en uppfattning om hur väl det man mäter överensstämmer 

med det forskaren utgick ifrån och denna söker (Patel & Tebelius, 1987). Validitet och 

reliabilitet är i grund och botten begrepp som är främst framtagna för kvantitativ forskning 

och är en förutsättning för att resultatet ska kunna generaliseras. Validitet innebär att jag 

mäter det som jag som forskare anser är relevant att mätas. Reliabilitet handlar om 

pålitligheten i undersökningen. Kvale & Brinkmann (2014) menar att begreppen är svåra att 

applicera på kvalitativ forskning, inom kvalitativa studier kan inte tillförlitlighet mätas med 

siffror. Inom kvalitativ forskning handlar begreppen om att beskriva hur man samlat in data 

och hur bearbetning samt analysen av den utförs, men även hur tillförlitligt en mätning är.  
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I uppsatsen har en stor del av litteraturen som använts kommit från statliga rapporter som jag 

anser vara tillförlitliga. De böcker som använts är skrivna av erkända forskare i ämnet, dock 

innehåller en viss del av materialet inte den mest uppdaterade informationen. Vid mitt val av 

källor har material som riskerar att ge jävig information undvikits. Det material som baseras 

på intervjuer och intervjuobjektens egna åsikter och erfarenheter är subjektiva. Deras åsikter 

grundas i genuina upplevelser och känslor och därför anser jag att informationen bygger på 

tillförlitligt material. Dock finns det en begränsning i intervjusammanhang, de tolkningar som 

jag gör av intervjusvaren öppnar upp för möjliga missförstånd eftersom det är just tolkningar, 

risken finns att jag tolkar intervjusvaren på ett sätt som inte var i enlighet med det 

respondenten åsyftade till vid intervjun (Kavle & Brinkmann, 2014).  

 

3. PLANERING AV VINDKRAFT 

I det här kapitlet behandlas de mest centrala lagarna för planering av vindkraft samt själva 

innebörden av dessa lagar. I samband med planeringen bör det finnas möjlighet för 

allmänheten att få ta del av vad satsningen kommer att innebära och där kommer samråd in.  

Detta är första steget i tillståndsprocessen. 

 

Plansystemet i vårt land har som syfte att underlätta för kommunen vid olika beslutsunderlag 

när det kommer till mark- och vattenanvändning samt hur bebyggelsen ska utformas. Vid 

uppförande av vindkraft har en omsorgsfull planering en stor betydelse för att minska 

påverkan på omgivningen. Vindkraftsparker samt enstaka verk kräver stora ytor och påverkar 

landskapet men även människors livsmiljö. Vissa landskap kan vara känsliga för uppförande 

av kraftverken medan andra kan få ett nytt värde av etableringen. Två problem som kan 

uppstå för att uppnå en framgångsrik vindkraftsetablering är den fysiska planeringen samt 

lokalinvånarnas acceptans till projektet (Wolsink, 1996). Ett flertal lagar påverkar den fysiska 

planeringen av vindkraftsetablering men de mest centrala lagarna är plan- och bygglagen samt 

miljöbalken. För alla vindkraftverk, utom så kallade minikraftverk krävs tillstånd enligt plan- 

och bygglagen eller godkännande enligt miljöbalken.  

 

3.1 Fysisk planering 

Fysisk planering handlar om hur mark och vattenområden borde användas samt var 

bebyggelse och infrastruktur ska ligga samt hur den bör vara utformad. I samband med 

etablering av vindkraftverk och vindkraftsparker finns det ett flertal lagar att förhålla sig till 

men de mest centrala lagarna är miljöbalken (MB) vars övergripande mål är att främja en 

hållbar utveckling samt plan- och bygglagen som prövar lokaliseringen av vindkraftverk 

(Boverket, 2009b). Den fysiska planeringen kan ske på en nationell, regional och kommunal 

nivå. Generellt ligger huvudansvaret för den fysiska planeringen på kommunen. 
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3.1.1 Plan- och bygglagen (PBL) 

Plan- och bygglagen styr den fysiska planeringen inom kommunen. Det finns sammanlagt tre 

olika typer av fysiska planer: översiktsplan, detaljplan samt områdesbestämmelser. 

Översiktsplanen visar översiktligt hur kommunen vill att stad och land ska utvecklas, var det 

är lämpligt att bygga samt var det anses vara olämpligt. Översiktsplaneringen ska vara en 

vägledning för detaljplanering och bygglov men är inte rättsligt bindande. I enlighet med 

plan- och bygglagen 3 kap. 1§ (PLB) ska det finnas en översiktsplanering i alla kommuner i 

Sverige som översiktligt beskriver användningen av alla mark- och vattenområden, vid 

ändring av översiktsplanen ska dessa redovisas för alla som kan komma att beröras 

(Riksdagsförvaltningen, 2010). Gällande vindkraft kan översiktsplaneringen innehålla 

föreskrifter för områden som anses som lämpliga samt olämpliga att bygga på. I 

översiktsplaneringen ska områden för riksintressen redovisas, riksintresse avser ett område 

som innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Begreppet kan användas för större 

områden som avser platser med stora natur- och kulturvärden samt värden för friluftsliv. 

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa för hur man avser att tillgodose riksintressen. Det 

är genom översiktsplanen som det går att få en tydlig bild om hur riksintressen förts samman 

med andra betydelsefulla värden i det aktuella området. När ett område pekas ut som 

riksintresse för ett visst ändamål ses det som viktigt i ett nationellt perspektiv eller betraktas 

som betydelsefullt regionalt (Boverket, 2009b). Idag finns det 313 utpekade 

riksintresseområden för vindbruk. 29 av dem är till havs och insjöar medan resterande 284 

finns på land (energimyndigheten.se). Minst en gång per mandatperiod ska 

kommunfullmäktige göra en aktualitetsprövning för att ta ställning till om planen är aktuell, i 

Sverige infaller perioden var fjärde år. Översiktsplanen vägleder i sin tur detaljplanering och 

bygglov, den är ett tungt beslutsunderlag då den utgör vägledningen för en rad andra beslut 

och förankras i en planeringsprocess. För medborgare är det i skedet av en översiktsplanering 

som möjligheter till att ge synpunkter finns.  

 

3.1.2 Miljöbalken (MB) 

För att få uppföra en vindkraftspark krävs tillstånd i enlighet med MB, miljöbalken anger 

särskilt värdefulla områden som är av riksintressen för olika syften, vindkraft är en av dem. 

Ett område som är av riksintresse för vindkraft ska skyddas mot åtgärder som kan på något vis 

försvåra utnyttjandet av anläggningarna (energimyndigheten.se). En av grundtanken i 

miljöbalken är att den ska bidra med en hälsosam miljö till kommande generationer, olika 

miljöintressen ska tillgodoses vid tillämpning av balken och hit hör skyddet för människor 

och dess hälsa mot olika slags störningar samt skydd för naturmiljö och kulturvärden. En 

viktig del i miljöbalken är miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), syftet med MKB är att 

identifiera, beskriva direkta och indirekta påverkningar som vindkraft kan utgöra på bland 

annat människor, natur och livsmiljö (Boverket, 2009b).  
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3.2 Samråd 

I lagstiftningen för etablering av vindkraft framgår det tydligt om när och hur samråd med 

myndigheter, allmänheten och berörda parter ska genomföras. När det gäller information och 

samråd har kommunen ansvaret medan verksamhetsutövaren har ansvar för att följa 

miljöbalkens regler (Boverket, 2009b). Syftet med information och samråd är att skapa 

förankring hos berörda parter inför framtida projekt och fånga upp information som missats 

(Naturvårdsverket, 2015). I Sverige finns en lagstadgad rätt för medborgare att få insyn och 

ett inflytande i planeringens förlopp genom plan- och bygglagen. Tanken är att medborgare 

ska involveras i samband med översiktsplaneringen och därför bör samråd starta på ett tidigt 

plan så berörda får en chans att få en insyn i arbetet och få möjlighet att påverka planens 

utformning. Ett problem med involvering i så pass tidigt stadium är att planen kan uppfattas 

abstrakt att det kan vara svårt för invånarna att förstå planerna (Boverket, 2009b). Ett flertal 

forskare är eniga om att medborgarna ska få delta så tidigt som möjligt i processen för att öka 

möjligheten till ett lyckat projekt. 

 

3.3 Top- down perspektiv 

I många länder är det vanligt med ett så kallat top-down perspektiv på planeringen. Detta 

innebär att initiativet sker uppifrån och planeras och sedan vill man ha medborgarnas 

godkännande när projektet redan är bestämt, så kallad Decide-Announce-Defend, vilket 

innebär att kommunen eller vindkraftsbolaget helt enkelt först beslutar om en aktuell 

etablering och sedan i efterhand informerar allmänheten (Klintman & Waldo, 2008). Detta 

leder till en missnöjd allmänhet som ofta skapar protester. Som Wolsink (2000;1996) 

uttrycker det så skapar det ökat motstånd från människor och han menar att alla förfaringssätt 

där alla berörda parter inte har chans att påverka skapar mer motstånd än nödvändigt. För att 

minska risken för motstånd finns tre sätt som Waldo och Klintman anser att involvering av 

lokalbefolkningen ska ske på, det första är deltagande i planeringen, det innebär att 

befolkningen ska själva vara delaktig i beslutsprocessen. Den andra är information, 

information är det vanligaste sättet att involvera allmänheten och det tredje är ekonomiskt 

deltagande, ekonomiskt deltagande innebär att lokalbefolkningen ska äga delar eller hela 

vindkraftsanläggningen. Ett ekonomiskt deltagande har visat sig vara positivt för attityden till 

vindkraftsetableringar då fördelar och inte bara de negativa delarna faller på orten (Klintman 

& Waldo, 2008).  

 

4. BAKGRUND OCH TEORI 

I detta kapitel beskrivs den bakgrund samt teori som är relevant för studien. Som i all fysisk 

planering är kommunikationen med allmänheten ett av de första stegen i planeringsprocessen 

och här kommer kommunikativ planering in. Hur informationen kommuniceras ut är 

avgörande för om mottagaren finner avsändaren förtroendeingivande eller inte. I samband 

med planering av vindkraft ska det finnas möjlighet för invånarna att delta i projektet, 
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information samt deltagande kan vara en avgörande faktor till attityden samt acceptansen av 

ett vindkraftsprojekt. 

 

4.1 Kommunikativ planering 

Under de senaste seklen har olika planeringsteorier vuxit fram främst ur den rationella 

planeringsteorin. Kommunikativa planeringsteorin är en av de teorier som växte fram under 

1980-talet som en kritik mot den rationella planeringen som ansågs vara allt för snäv och 

objektiv. Synen på den rationella planeringsteorin var att planeraren ska förhålla sig politisk 

neutral och skall endast förlita sig till expertkunskap. Kritiken som framfördes mot 

planeringsteorin var att den tog mindre hänsyn till miljön samt fokuserade för mycket på det 

tekniska och förlorade synen på människan i sammanhanget (Allmendinger, 2002). 

Kommunikativ planering har sin grund i språket och utgörs av det kommunikativa handlandet. 

Till skillnad från den rationella samhällsplaneringen så fokuserar den kommunikativa 

planeringen på att föra ett informativt samtal med samtliga inblandade och målet är att 

komma fram till ett beslut alla är nöjda med. Den kommunikativa planeringen söker efter en 

konstruktiv dialog med invånare för att ge dessa en möjlighet att få inflytande och uttrycka 

sina åsikter, utan att de känner sig underlägsna maktutövarna (Forsberg, 2005). Den 

kommunikativa planeringen är influerad av huvudsakligen tre forskare, Michel Foucault är en 

av dem och hans forskning utgick från språket och dess påverkan i samhällets 

maktförhållanden, medan Anthony Giddens framför allt fokuserade på samexistensen i 

samhället. Det som kom att bli grund i planeringsforskaren  ats   eale s komm nikativa 

 lanerin steori var   r en  abermas  orsknin  (Allmendinger, 2002). Han menade att kritisk 

rationalism kan    stå endast  enom vad han kallade ”ideala dialo en” mellan individer. 

Habermas ansåg att det som avgör rationaliteten i dialogen är legitimitet, uppriktighet och 

begriplighet, det ska enligt honom inte finnas några hinder för deltagande i planeringen 

(Allmendinger, 2002). Den kommunikativa planeringsteorin har sina utgångspunkter bland 

annat i att all kunskap är socialt konstruerad vilket innebär att det inte går att utgöra någon 

skillnad mellan expertkunskap och annan ”vanli ” kunskap, exempelvis lokalinvånarnas. 

Syftet med kommunikativa processen är inte enbart att försöka uppnå en win-win situation, 

utan att försöka förstå varandra och andras behov (Healey, 1997). Att kommunicera handlar 

om att medvetet eller omedveten sända ut budskap till varandra, när det talas om 

kommunikation mellan två människor är det oftast det talade eller skrivna ordet vi tänker på 

(Dahlkwist, 2012). Planeringsprocessen gällande vindkraft kan ses som ett formellt politiskt 

verktyg som har som syfte att säkerhetsställa ett mål för ett bättre samhälle. I dagsläget finns 

många intressen att ta till hänsyn till i en demokratisk process, inte minst att involvera 

medborgarna i planeringsprocessen (Cullingworth & Caves, 2003). Kommunikation i 

planeringen har en betydande roll i relation med medborgarnas acceptans. Acceptansen 

handlar inte bara om vilka planer som presenteras utan hur de kommuniceras. 
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4.1.1 Öppen och ärlig kommunikation för att skapa förtroende 

När kunskapen om teknik är väldigt liten hos människor blir förtroendet för aktörerna en av 

byggstenarna för att skapa acceptans. Förblir kunskapen liten tenderar tilliten att minska och 

negativa attityder kan skapas. Tilliten till aktörerna har visat sig påverka medborgarnas 

uppfattning om risker och fördelar med förnyelsebar energi, i detta fall vindkraften. Bristande 

delaktighet eller information kan få en kritisk attityd att övergå i protest. Enligt Klintman & 

Waldo (2008) så har en öppen och klar dialog mellan aktörer och där medborgare har en 

möjlighet att delta i planeringen och uttrycka sina åsikter en större chans att det har en positiv 

effekt på vindkraftsetableringen. Detta argument stöds även av Henningsson et al. (2012) 

samt Hammarlund (2005) som menar att dialogen med medborgare bör ske i ett tidigt skede 

för att minska risken för känsla av utanförskap hos människor.  

 

Som Hedquist anser det är begreppet förtroende väsentligt när det gäller politiker, 

myndigheter och arrangörer. Han menar att det är glasklart att om medborgarna inte anser att 

de har förtroende för politiker och myndigheter kommer de inte vilja ha en produktiv 

kommunikation. Förtroendet är enligt författaren ett komplext begrepp som är kopplade till 

andra faktorer för att få en framgångsrik samhällskommunikation, trovärdighet, tillförlitlighet 

samt tillit är faktorer som är viktiga för att få en lyckad dialog. Han beskriver det som; 

”medan förtroendet finns hos mottagaren i en kommunikation finns trovärdigheten hos 

avsändaren” (Hedquist 2002, s. 7 ). Det innebär att om avsändaren inger ett förtroende och 

tror på sin sak finns det anledning för mottagaren att känna tillit för talaren. Men det är inte 

alltid så enkelt, författaren menar att trovärdigheten är beroende på den kunskap som talaren 

tillskriver lyssnaren, men när det kommer till begreppet förtroende så handlar det inte bara om 

kunskap utan mottagarens erfarenheter, bakgrund och tidigare kunskaper är även väsentliga i 

detta avseende. Begreppen förtroende, trovärdighet och tillit är relaterade till varandra. De 

handlar om relationer mellan två aktörer där relationen avgörs av någon slags kommunikativ 

handling. Hedquist (2012) beskriver det som att det är mottagaren som avgör om det finns 

anledning att hysa tillit till avsändaren och acceptera denna som trovärdig.  Huijts et al. (2012) 

är inne på ett liknande spår. Författarna framför att tilliten för aktörer och beslutsfattare har 

visat sig påverka medborgarens acceptans, ju högre känsla av tillit desto högre grad av 

acceptans eller viljan att acceptera. Inte sällan saknar lokalbefolkningen kunskap och 

erfarenhet om vindkraft vilket kan innebära att känslomässiga faktorer och oro tar överhand 

och påverkar mer än de fakta de bär på. Detta kan påverka medborgarens inställning till 

vindkraften. Känslan av orättvisa eller utanförskap som medborgare kan uppleva om de inte 

får vara med i planeringsprocessen kan i sin tur leda till låg tillit och att acceptans uteblir 

(Boverket, 2009a). Enligt ett flertal studier går det att urskilja en U-formad utveckling av 

attityder vid etableringar av vindkraft där attityden skiljer sig i olika skeden av processen, det 

innebär att en från början positiv attityd kan bli mer kritisk under processens gång (Wolsink, 

1996).  
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4.1.2Medborgardeltagande och förankring  

Diskussioner om hur medborgarnas deltagande i planeringsprocesser bör se ut sträcker sig 

långt tillbaka och det finns idag ett led av demokratimodeller som utvecklats för att ge sin syn 

på hur ett deltagande bör se ut. Henecke & Kahn (2002) uppmärksammar några av dessa, den 

liberala demokratin, deltagardemokrati samt deliberativ demokrati. Det som skiljer dessa åt är 

hur mycket utrymme det finns för olika former av deltagande. Den liberala demokratin utgår 

ifrån den individuella friheten, yttrande frihet samt jämlikhet. Liberalismen utvecklades under 

den antika grekland som en protest mot den enväldiga monarkins brist på individuella 

rättigheter. I deltagardemokratin är diskussionen central och utgår ifrån att man vill ha en 

politisk debatt där medborgarna får delta och Henecke & Kahn (2002) lyfter här fram plan- 

och bygglagen som ett bra exempel där medborgarna få möjlighet till att påverka i 

samhällsplaneringen. Den deliberativa demokratin har enligt författarna mycket gemensamt 

med den deltagande modellen, båda anser att ett aktivt medborgardeltagande är viktigt. Den 

deliberativa demokratin har sitt ursprung från Habermans teorier om det kommunikativa 

handlandet. Olika undersökningar har visat att ett problem i planeringsprocesser är att 

medborgare har begränsad möjlighet att påverka i planeringen. Planerare och politiker 

planerar ofta för medborgare istället för med medborgarna när nya planer upprättas (Boverket, 

1998). 

 

Med tanke på satsningen av vindkraften i Sverige så framgår det hur viktigt det är med en 

fördjupad förståelse för lokalbefolkningens gensvar. En förståelse för hur människor 

uppfattar, tar in och påverkas av berörd information är viktigt för vindkraftsetableringen och 

för ett väl förankrat demokratiskt samhälle (Huijts et al. 2012). För att skapa förankring både 

planmässigt och lokalt så är det av stor vikt att medborgare får en chans till att framföra sina 

åsikter och få delta i planeringen. Vindkraften som energikälla bör som tidigare nämnts 

kommuniceras på ett öppet, ärligt och respektfullt sätt och medborgarnas attityder och känslor 

bör tas på allvar för att kunna skapa en konstruktiv dialog mellan planerare och berörda 

invånare (Henningsson et al. 2012).  

 

Jamil Khan (2003) argumenterar för ett flertal fördelar med att involvera medborgarna i 

beslutsprocessen. Han anser att man ökar demokratin i processen, genom att fler perspektiv 

involveras så bidrar det till ett bättre beslut och man förbättrar beslutets legitimitet och på så 

sätt ökar acceptansen. Även antal överklaganden kan minska genom involvering. I Sverige 

finns det en så kallat uppförandekod för vindkraftsprojektörer, det innebär att alla projektörer 

bör ta ansvar för information, kommunikation och konsultation för att uppnå en långsiktig 

samt väl förankrad lösning. Uppförandekoden är vindbranschens sätt att visa att man tar 

ansvar. Koden är en frivillig överenskommelse mellan energimyndigheten, branschföreträdare 

och projektörer vid en etablering av vindkraft och är utöver vad lagen kräver (Svensk 

Vindkraftförening & Svensk Vindenergi 2014). En grundpelare i koden är att alltid visa 

respekt och vara öppen och ärlig mot alla berörda, medborgare ska engageras i projektet och 

informeras i ett tidigt skede anpassat till medborgarnas påverkan och engagemang. De ska 
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även ta ansvar för att informationen är klar och tydlig och delges på sådant s tt att motta aren 

kan  örstå   vensk  indkra t örenin  & Svensk Vindenergi, 2014). Att vindkraftsprojektörer 

ansluter sig till koden kan vara ett sätt att visa medborgarna respekt. 

 

4.2 Attityd och acceptans  

Beslut om vindkraft påverkar olika människor på olika sätt. Men det som är viktigt och som 

kommer att belysas i uppsatsen är vad det är som gör att människor engagerar sig i olika grad 

i vindkraftsetablering och vilka faktorer som väcker starka känslor. Intresset för människors 

attityder och acceptans har vuxit sig allt större i takt med en ökad utbyggnad av vindkraft. 

Attityden generellt om vindkraft skiljer sig ofta påtagligt mot acceptansen inför ett speciellt 

vindkraftsprojekt. Om en människa generellt har en positiv attityd till exempelvis vindkraft 

som en bra miljöåtgärd men påverkas negativt av att åtgärden utförs kan en negativ attityd 

skapas (Wüstenhagen et al. 2007). Enkelt förklarat så handlar attityder om vilken inställning 

vi har till något. Eagly & Chaiken (1993) beskriver attityder som ett psykologiskt tillstånd där 

en individ utvärderar ett objekt som i tanken är positivt eller negativt. Det man tänker på eller 

registrerar kallas för attitydobjekt, attitydobjekt kan innefatta allt från människor, idéer eller 

fysiska objekt (Bohner & Dickel, 2011). Människors tro och principer är oftast relaterade till 

attityder människor har som formats utifrån deras omgivning och miljö (Stigka et al. 2014). 

Anledningen till att attityder är intressant att studera är för att attityder ofta har en stark 

koppling till vårt beteende. Attityder fungerar som ett stöd i vår vardag och ju starkare attityd, 

desto mer tillgänglig är de för oss, vilket innebär att de har stor påverkan på vårt beteende. 

Figur 1. presenterar en modell för vilka processer som föregår en attityd, vad som är 

bakgrunden till attityden och resultatet det ger samt vilka konsekvenser det kan leda till.  
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                                                                           . Källa: Nilsson & 

Martinsson (2012, s.15) 

 

I samband med etablering av vindkraft är kunskapen om attityder en av grundpelarna för att 

skapa förståelse för vilket underlag som behövs för att skapa en tydlig och produktiv dialog 

om vindkraftens påverkan på omgivningen. Enligt Bell et al. (2005) så är grundläggande 

värderingar, erfarenhet och i vissa fall kunskapen faktorer som påverkar attityder till 

vindkraftverk. Attityden kan innefatta både emotionella som kognitiva och beteendemässiga 

processer. De så kallade affektiva processer (emotionella) handlar om positiva och negativa 

känslor som kopplas till attitydobjektet, de kognitiva processerna handlar om de kunskaper, 

tolkningar och erfarenheter man har. De beteendemässiga processerna är kopplade till det 

beteende som i sin tur är relaterat till attityden (Nilsson & Martinsson, 2012). För att ge en 

illustration över de olika processerna: Attityden till vindkraften kan ges av insikten om att 

förnyelsebara källor behövs på grund utav ökade koldioxidutsläpp (kognitiv process). 

Samtidigt kan upplevelsen av sorg förekomma inför hur utsläppen påverkar miljön 

(emotionell process). Beteendemässiga processen kan uttryckas i att låta vindkraft etableras i 

sin närhet trots en förändrad landskapsbild. En värdering av ett objekt kan alltså få 

emotionella, kognitiva och beteendemässiga konsekvenser. Viktigt att tillägga är att kognition 

och affektion inte kan delas på ett oproblematiskt sätt, våra emotionella processer påverkar 

hur vi tar emot information och färgar våra värderingar. 

 

Attityder kan även ge uttryck för sociala identiteter och grupptillhörighet. När det kommer till 

gruppidentitet så har människan lätt att favorisera den grupp som hon eller han själv tillhör, 

åsikterna kan komma att manifesteras annorlunda i grupp än som egen individ, exempelvis 

vid demonstrationer (Helkama & Myllyniemi, 2006). Svensson (2008) anser att det finns en 

dialektik i vår värld, där vår inre värld av personliga upplevelser, tankar, avsikter, attityder 

och handlingar påverkas av samhället och kulturen runt omkring oss, på samma sätt som vi 

kan påverka samhället genom våra handlingar.  

 

4.2.1 Attityders koppling till beteende 

Utan våra attityder som grund har vi svårt att skapa oss en åsikt eller reagera på olika 

händelser runt om oss, men det mest uppenbara med attityder är att det för det mesta kopplar 

oss till de handlingar vi utför. Attityd och beteende har en stark koppling till varandra och 

genom att fråga en person vad den har för inställning till något så antar vi att personen i fråga 

ska agera utifrån det (Nilsson & Martinsson, 2012). Om till exempel en person säger sig vara 

negativ till vindkraft så antar vi att personen i fråga inte skulle vilja bo nära en vindkraftpark 

än den som är positivt inställd till vindkraft. Men enligt författarna så är det inte alltid att 

beteende och attityd har ett självklart samband, människor kan agera avvikande från deras 

attityder de sägs ha. De gör något annat än de bestämt sig för, antingen frivilligt eller mer eller 

mindre motvilligt.  
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Maktutövande är ett exempel på när människor kan agera avvikande från deras attityder och 

värderingar. Det finns personlig samt social makt. I demokrati och politik syftar begreppet 

social makt till maktposition eller auktoritet. En person kan ha som mål att övertala eller 

övertyga. Med övertyga menas att förändra andras attityder, synpunkter, värderingar och 

känslor knutna till en företeelse. Övertala innebär däremot att påverka andras beteende. Dessa 

tekniker kan ses som lyckad eller tvärtom beroende på syftet på påverkan, med andra ord vad 

man vill uppnå. Det som ger positiv effekt på kort sikt kan på långsikt ge negativa effekter. 

Forskning visar på att påverkanstekniker som hårda påtryckningar, krav och hänvisningar till 

formella regler kan vara effektiva för att uppnå önskat resultat men samtidigt undergräva 

mottagarens önskan att samarbeta och bidra till en negativ attityd, exempelvis vid motstånd 

till vindkraft (Lai, 2015). Kunskapen om attityder och hur de uppstår är viktiga komponenter i 

planeringsprocessen av vindkraft. Genom att förstå dessa faktorer som påverkar attityder och 

ett beteende kan man i sin tur skapa förståelse för hur människans attityder kan bemötas, eller 

hur de kan påverkas för att uppnå önskat resultat (Henningsson et al. 2012).  

 

I en undersökning som genomförts vid SOM-institutet där attityden till vindkraft granskats 

visar att 59 procent av Sveriges befolkning år 2014 var positiva till satsningen på vindkraft. 

Detta är en dramatisk nedgång från 2008 då 80 procent svarade ja på frågan om de ville satsa 

mer på vindkraft (Hedberg & Holmberg, 2015). En möjlig förklaring till minskad acceptans 

kan vara att i dag vet människor mer om hur vindkraften kan komma att påverka omgivningen 

samt att utbyggnaden har ökat. Tabell 1. visar människors attityd för år 2014. 

 

 

Tabell 1. Människors attityder till vindkraftssatsning i Sverige 2014  

Etablering 

av 

vindkraft 

År 2014 

Satsa mer 

[%] 

Satsa som 

idag 

[%] 

Satsa 

mindre 

[%] 

Avstå helt 

[%] 

Ingen åsikt 

[%] 

Antal 

personer 

 59 23 8 2 8 1642 

 

Källa: Hedberg & Holmberg (2015, s.3) 

 

4.2.2 Social acceptans 

Social acceptans kan på ett förenklat sätt beskrivas som en händelse eller innovation, som 

accepteras och förankras i samhället och hos aktörer. Begreppet har sin utgångspunkt i de 

hinder som kan uppstå vid större projekt som etableringar av mer eller mindre kontroversiella 

verksamheter. Vindkraft är en verksamhet som kräver beslut från aktörer och beslutsfattare 

där flertal olika sociala faktorer måste belysas (Wüstenhagen et al. 2007). Acceptansen 

påverkas av hur individen själv upplever etableringen. Är projektet dåligt förankrat och 

informationen är otydlig kan det medföra en låg nivå av acceptans. Att få allmänheten att 

acceptera vindkraft kan ibland vara en utmaning. När man talar om förnyelsebar energi eller 
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en teknik som är associerad till vindkraft så kan acceptans definieras som ett beteende 

gentemot tekniken som är kopplat till attityder eller utvärderingen av nya teknologier, det vill 

säga vad de tycker om den. Acceptansen speglar beteendet som främjar eller stödjer den nya 

tekniken, i det här fallet vindkraft. Acceptansen kan uttryckas i att den proklameras 

(godkänns) eller att tekniken utnyttjas. När människor är motståndare till vindkraften kan 

begreppet resistens användas och motståndet kan komma att uttryckas genom att de 

protesterar eller väljer att inte använda sig av tekniken. Tyst medgivande innebär att motsätta 

sig tekniken men inte vidta åtgärder mot den (Huijts et al. 2012).  

 

5. VINDKRAFTENS EFFEKT PÅ MÄNNISKAN 

I samband med etablering av vindkraft är en påverkan på omgivningen ofrånkomlig. 

Vindkraftverk är något som i stor grad påverkar landskapsbilden, även ljud, skugga och 

reflexer från vindkraftverk kan vara en bidragande orsak till störning och irritation hos 

närboende. Vindkraften kan likaså störa lokala näringar och påverka turismen. Dessa faktorer 

beskrivs i uppsatsen som en del av andra omständigheter som kan påverka attityd och 

acceptans utöver kommunikation samt deltagande. För att kunna påvisa attityder till 

förändringar i landskapen krävs en förklaring av begreppet landskap och vad 

landskapsförändringar innebär. Landskapet har som tidigare nämnts en unik betydelse för 

människan, vilket gör att påverkan på landskapet kan vara en faktor som väcker starka känslor 

i samband med vindkraftsetableringar. Lokala etableringar kan därför möta motstånd. 

 

5.1 Förändringar i landskapet och olika perspektiv 

Upplevelsen av vindkraft i landskapet kan vara en viktig bidragande faktor till uppkomsten av 

negativa attityder i samband med vindkraftsetablering. Hur vindkraftverk upplevs i landskapet 

är individuellt och påverkas delvis av människans relation till landskapet. Den pågående 

processen av en kraftig utbyggnad av vindkraft som Sverige idag står inför medför 

oundvikligen stora förändringar på vårt landskap. Vindkraftverk bör för att vara lönsamma stå 

öppet och vindexponerat och gärna på höga höjder, vilket i sin tur medför att de syns på flera 

mils avstånd. Vindkraftsparker men även enstaka vindkraftverk ger en egen typ av landskap, 

de utgör alltid ett tydligt objekt och med dess höjd och vidd med roterande turbinblad utgör de 

ett dominerande intryck (Boverket, 2009b).  

 

Inom dagens kulturgeografi används begreppet landskap som något som definierar område, 

region och miljö, och med stöd av Bourassas (1991) teorier så är man idag först och främst 

fokuserad på människors subjektiva erfarenheter av landskapet. Till landskapsbegreppet olika 

innebörder talar man om olika perspektiv, varje perspektiv förstår landskapet på sitt sätt. 

Vissa landskapsperspektiv framstår som mer subjektiva än andra. Man talar om ”inifrån” och 

”utifrånperspektiv”. Böhler (2004) menar att lokalinvånarna betraktar landskapet från ett 

”ini rån ers ektiv” d r de s bjektiva    levelserna och varda slandskapet har en stor 
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betydelse. Bourassa betonar att vid fysisk planering kan ett utifrånperspektiv medföra att 

lokalbefolkningen påtvingas främmande värden. Han menar att planerare måste ta hänsyn till 

ett inifrån perspektiv, det vill säga hur människor upplever sin hemmamiljö. Han tycker att 

lokalinvånarna känner till platsen och en plats kan vara av stor betydelse individuellt utan att 

vi reflekterar över det. Det som får oss att anknyta till en plats kan vara allt ifrån små 

vardagliga händelser till upplevelsevärde av landskapet (Bourassa, 1991). För en individ som 

sökt sig till landskapet för att uppleva lugn och ro kan etablering av vindkraft skapa oro och 

en negativ attityd. Däremot om markägare väljer att uppföra vindkraft på sin mark kan det ses 

som ett aktivt val och de blir inte störda i samma utsträckning, för en markägare kan en 

etablering även innebära en potential inkomstkälla (Klintman & Waldo, 2008). 

 

5.1.1 Motstånd  

Ett återkommande fenomen i samband med etablering av vindkraft är Not In My Backyard 

(NIMBY). Frågan som upprepas i forskningsvärlden är varför uppstår det så ofta ett lokalt 

motstånd mot uppförandet av vindkraftverk trots allt det verkar finnas en samstämmighet om 

dess positiva egenskaper?  NIMBY innebär att även om allmänheten visar sig vara positivt 

inställd till vindkraft så kan de ha en negativ inställning till etablering i närheten av bostaden 

eller dess ”bak ård” (Wolsink, 2002). På senare tid har forskning att syndromet är en 

simplifiering av något mycket mer komplext, Wolsink anser att de största orsakerna till 

motstånd mot vindkraften inte har med NIMBY att göra utan bottnar i andra faktorer som hur 

vindkraften uppfattas visuellt och vilket gensvar man får för sina åsikter hos beslutsfattarna 

och vindkraftsbolaget. Wolsink understryker att NIMBY- syndromet inte är grundat i att 

individer är själviska och inte vill göra uppoffringar samt öka sitt levnadsutrymme. Han 

menar att oro över förändringar i landskapet samt bristande information och brist på 

möjligheter att kunna påverka är oppositioner som ger upphov till det lokala motståndet. 

Enligt vindkraftsforskaren är det uppenbart att kärnan till oron och motståndet bottnar i en 

stark känsla för naturvärden. Det han menar är att de negativa attityderna till vindkraftsprojekt 

är nära relaterat till de estetiska värdena. Det innebär att upplevelser och det visuella som en 

människa kopplar till en plats har visat sig vara av stort värde när det kommer till attityder till 

vindkraftsprojekt. Pedersen et al. (2007) har liknande synsätt på orsaken till motståndet och 

menar att vindkraften kan upplevas som ett hot mot den visuella upplevelsen och möjligheten 

till rekreation baserat på vilken relation människor har till landskapet. Varje individ har sin 

egen bild och upplevelse av landskapet som inte går att bortse ifrån och kan vara svår att 

hantera inom planerings- och byggprocessen.  

 

5.2 Landskapets värde för människan och den europeiska 

landskapskonventionen  

Människors omgivning förändras i takt med vindkraften och kan påverka människans 

boendemiljö som används för rekreation och fritid. Böhler (2004) menar att dagens moderna 

förståelse av naturen ser annorlunda ut än från den man hade förindustriella, agrara samhället 
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där naturen sågs som ett produktionslandskap. I takt med industrialiseringen kom den lokala 

miljön inte längre att utgöra ett produktionslandskap för folkmajoriteten, naturen ansågs som 

någon naturligt i den meningen att den kom att står för det äkta och opåverkade i motsats till 

stadens onaturliga miljöer. I takt med utbyggnaden av vindkraft kan det ge upphov till starka 

känslor hos lokalbefolkningen och dessa förändringar i naturen kan liknas med att uppleva det 

som en industris genombrott i den miljö som de valt att leva i. Vindkraftverk kan komma att 

upplevas som främmande element i ett landskap som domineras av naturvärden. Det har även 

visat sig att människor som är bosatta på landsbygden har en annan förväntan visuellt och 

ljudmässigt på ljudmiljön än om de hade vistas i stadsmiljö. Anledningen är att de förväntar 

sig en tyst miljö utan mekaniska ljud med undantag från vad som kan förknippas med 

jordbruk (Bluhm et al. 2011). 

  

5.2.1 Europeiska landskapskonventionen  

Trots att landskapet uppfattas som något självklart så är innebörden av landskapet komplext. I 

den e ro eiska landska skonventionen  ECL) de inieras landska et som ”ett område som 

uppfattas av människor, vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel av naturliga 

och eller m nskli a  aktorer”  Oles &  ammarl nd, 2011, s. 472). Hur landskapet uppfattas 

är subjektivt och handlar om relationer mellan människan och platser. Eftersom landskapet är 

en del av människans miljö betonar konventionen vikten av att människan bör ta del av ett 

aktivt deltagande i landskapet. Landskapskonventionen betonar vikten av tydligt och öppen 

kommunikation mellan berörda parter på lokal och regional nivå i planeringsprocessen 

(Henningsson et al. 2012). Konventionen har bland annat som  t ån s  nkt att se till 

människans grundläggande behov i kontakt med landskapet, erkänna landskapet som en viktig 

beståndsdel i människans omgivning samt verka för en politik som skyddar, förvaltar och 

främjar för en god planering av landskapet. Konventionens fokus ligger på att landskapet och 

människan hör ihop, det ska finnas en win-win situation i den meningen att för att ena parten 

(människan eller landskapet) ska må bra krävs det att även den andra gör det, det ska finnas 

ett ömsesidigt förhållande. Det handlar om att använda landskapet med respekt, visst får 

naturens resurser utnyttjas, men bara så länge det finns ett utbyte i det (Oles & Hammarlund, 

2011). Den europeiska landskapskonventionen är det första internationella avtal som omfattar 

alla aspekter av landskapsplanering, skydd och hantering och ställer krav på alla projekt som 

påverkar landskap. Det gäller inte bara landskap som anses känsliga eller utav värde utan även 

vardagslandskapet som omger oss. 

 

5.3 Ljud och hinderbelysning   

I hälsosynpunkt är det oftast buller som är den främsta orsaken till negativa attityder, i 

rapporten Vindkraftverkens påverkan på människans intressen av Henningsson et al. (2012) 

tar författarna upp effekterna av vindkraftsbuller och utgår från att ljudet från kraftverken kan 

upplevas störande, de nämner att störningen beror främst på det monotona svischande och 

dunkande ljudet som rotorbladen avger. Författarna menar att ljudet av vindkraftverk upplevs 
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mer störande än buller från trafik, anledningen till detta är att vindkraftverk ofta uppförs i 

områden som har lågt bakgrundsljud. Dessutom är ljuden ett pulserande svischande ljud, 

vilket upplevs mer störande än andra ljud i samma ljudnivå. Enligt Trafikverket beror hur 

starkt vi uppfattar ett ljud dels på ljudtrycket men även på ljudets frekvenssammansättning. 

Ljudet mäts i decibel (db). För att kunna beskriva hur människan uppfattar ett ljud görs en 

vägning av ljudets frekvenssammansättning som kallas för A-vägning. A-vägningen är 

framtagen för att efterlikna hörselns känslighet, känslighet för låga frekvenser är betydligt 

lägre än för högre frekvenser. När mätning av vindkraftsbuller sker används A-vägningen och 

uttrycks som dbA (trafikverket.se).  

 

Conny Larsson vid institutionen för geovetenskaper Uppsala universitet har gjort en 

långtidsstudie på effekterna av vindkraftsbuller, studien visar att bullernivåerna från vindkraft 

i kuperad terräng och områden med lågt bakgrundsljud är långt mer störande än vad som är 

acceptabelt enligt naturvårdsverkets riktlinjer. Naturvårdsverkets riktlinjer är att 35 dbA ska 

gälla för områden med lågt bakgrundsljud. Undersökningarna utfördes i två års tid bland 

annat i Dragaliden i Norrbottens län som har sexton stycken vindkraftverk uppförda, 

undersökningen utfördes vid olika årstider och väderförhållanden. Studierna visar på att 

ljudberedning är kopplad till väder och vind och temperaturer som ändrar sig ständigt från 

marken och upp i luften. Mätningar visade att dagtid när vinden låg bort från huset så gav det 

låga ljudnivåer, däremot om vinden blåste mot husets riktning under natten ökade ljudnivån. 

Även om det visar sig i forskningar att vindkraftverken klarar riktvärdet på 40 dbA så finns 

det enligt Larsson bullertoppar som sällan tas med i mätningarna, hans forskning visar att 

under 10 procent av tiden låg det på en ljudnivå på mer än 39 dbA (Larsson, 2012). Som 

konstaterats ovan och som även Henningsson et al. (2012) menar är ljudet mest besvärande 

under kvälls- och nattetid. Under nattetid kan det vara hög vindstyrka medan det avtar nere 

vid marken, detta förstärker vindkraftsbuller och dominerar över andra maskerande ljud. Som 

författarna beskriver det så ligger det pulserande, svischande i frekvensområdet 500- 1000 Hz. 

Hz (Hertz) är ett mått på hur många tryckvågor som träffar trumhinnan under 1 sekund. 

Vindkraftverk genererar även ett lågfrekvent ljud på en nivå om 20–200Hz, vilket innebär att 

det är inom nivån för att vi ska uppfatta det. Bladen på rotorn avger ett infraljud (1-20 Hz) till 

följd av turbulens och tryck som sker när bladen passerar tornet. Författarna hänvisar till 

forskning om infraljud som säger att det inte finns belägg för att infraljud skulle bidra till 

bullerstörning eller andra hälsoeffekter. Lågfrekvent ljud är däremot hörbart för människan. 

 

Karolinska institutet fick i uppdrag av Naturvårdsverket att göra en sammanställning av 

kunskapsläget gällande exponering och hälsoeffekter av infra- och lågfrekvent ljud från 

vindkraftsanläggningar. Studierna visar att det inte finns belägg för att infra- och lågfrekvent 

ljud från vindkraft innebär någon bevisad risk för närboende ur ett hälsoperspektiv. Vad de 

kom fram till genom sin studie var bland annat att infraljud (1–20 Hz) från vindkraftverk är 

inte hörbart på nära håll, däremot visar studien att lågfrekvent ljud (20–200 Hz) från moderna 

vindkraftsverk är däremot ofta hörbart men att vindkraftsbullret inte har större innehåll av 
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lågfrekvent ljud än andra vanliga bullerkällor, till exempel buller från vägtrafik. Större 

vindkraftverk genererar förhållandevis mer lågfrekvent ljud än mindre vindkraftverk, det 

innebär att eftersom allt större vindkraftverks byggs kommer därför andelen lågfrekvensljud i 

vindkraftsbullret att öka något. Studien visar även att sömnstörningar kan förekomma på 

grund av ostabila atmosfärsförhållanden under kvälls- och nattetid, de ostabila förhållandena 

leder till ökade nivåer av ljud från vindkraftverk samtidigt som bakgrundsljud avtar, vilket 

ökar störningseffekten. Skillnader upp till 15dbA mellan natt- och dagtid har påvisats i 

samband med undersökning av bullerstörningar (Nilsson et al. 2011). 

 

I en undersökning gjord av Naturvårdsverket framkom det att det fanns ett samband mellan 

attityd och om man stördes av ljudet eller ej. De som stördes av ljuden var generellt mer 

negativa till vindkraft än de som inte stördes, oavsett ljudnivån (Pedersen et al. 2009). Även 

isbildning på vindkraftverkens rotorblad samt iskastning är något som under de senaste åren 

uppmärksammats och isbildningen skulle kunna kopplas till rapporter om störande ljud från 

vindkraftverk. Isbildning är inget nytt fenomen men har blivit allt mer observerat i takt med 

den ökade utbyggnaden i Sverige och där många parker byggs och planeras numera i kallare 

klimat exempelvis de områden jag valt att avgränsa mig till. Iskastning har uppmärksammats 

som ett allvarligt problem eftersom det finns en risk för personskador som följd (Arbinge & 

Appelquist, 2012). Även så kallad hinderbelysning kan bidra till störningseffekter. 

Hinderbelysning är skapat för att varna flygtrafik om det finns höga föremål. Riktlinjerna för 

verk som är som högst 150 meter och de som är högre skiljer sig från varandra. Enligt 

Transportstyrelsen ska vindkraftverk som har en totalhöjd på 45-150 meter (inkl. rotor) förses 

med vit färg och vara försedd med ett rött medelintensivt blinkande ljus under skymning, 

mörker och gryning. Verk som är högre är 150 meter ska markeras med vit färg och förses 

med ett vitt intensivt blinkande ljus. Ljuset ska blinka mellan 20 och 60 gånger per minut 

under mörker, gryning och skymning på kraftverken som har höjden 45-150 meter medan 

kraftverk som är högre ska blinka 40-60 gånger per minut, dygnet runt (Transportstyrelsen, 

2013). 

 

5.4 Lokal ekonomi och lokala näringar 

Vindkraftsetableringar kan ge upphov till ökad arbetstillfällen, speciellt under 

uppbyggnadsfasen. Vid etableringsprocessen är det mest fördelaktigt att de lokala resurserna 

utnyttjas vilket innebär att främst lokalbefolkning anställs, att anställa arbetskraft utifrån kan 

bidra till en typ av läckage som innebär att arbetare som dagspendlar mellan sitt jobb och 

hemorten inte spenderar sin inkomst till hundra procent på arbetsorten. Detta gäller till stor 

del mindre orter. Vindkraft kan komma att konkurrerar om samhällets resurser med andra 

näringar så som turism, rennäring och rekreation och kan på så vis ta över delar av 

sysselsättningar från andra näringar lokalt. Forskning visar att besökare som söker orörd natur 

och rekreation är mer störda av vindkraften än de som är på besök för evenemang eller har 

andra mål med resan än att vistas i natur. Turismen och rekreation kan påverkas negativt i den 
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aspekten att besökare minskar medan rennäringen påverkas av att deras betesmarker 

försvinner. Det finns idag inte tillräckliga studier för att avgöra vilka effekter vindkraften har 

på de två nämnda näringar för att ge en helhetsbild över situationen (Henningsson et al. 2012).  

 

5.4.1 Ekonomisk kompensation  

Även om en kompensation inte alltid är lyckad i alla avseenden så kan en ökad acceptans ske 

när markägare och företag går ihop samt när det finns en uppfattning om att vindkraften kan 

ge en ekonomisk vinning till den lokala orten (Henningsson et al. 2012). På samma sätt kan 

acceptansen öka med hjälp av så kallad bygdepeng. Bygdepeng är frivillig i den betydelsen att 

det inte finns någon regel för att kompensationen ska betalas ut, men vindkraftsbolag kan göra 

det för att skapa goda relationer lokalt (Henningsson et al. 2012). Även Waldo & Klintman 

(2008;2010) ger exempel på olika former av lokalt ekonomiskt deltagande men de tar även 

upp att detta kan upplevas som en muta, speciellt där motståndet är stort. 

 

6. FALLSTUDIE: LOKALA ERFARENHETER AV VINDKRAFT 

I detta kapitel presenteras det empiriska resultat som framkommit under intervjuerna. Här har 

negativ attityd vidare utvecklats till kraftigt motstånd under etableringsprocessen. Motståndet 

respondenterna uttrycker under intervjun handlar inte om vindkraft generellt, utan om hur 

vindkraften har kommit i konflikt med lokalsamhället. 

 

Alla respondenter jag talade med delade med sig av sin åsikt och vilken påverkan den massiva 

vindkraftsetableringen som planeras för Sollefteå kommun med ett antal på 500 stycken verk 

som ska införas i landskapet har på dem. För att förstå effekten och vilken påverkan 

vindkraftsetableringen ger är det viktigt att belysa relationen mellan människan och 

landskapet vilken i den här studien har varit påtaglig. Deltagarna i studien är uteslutande 

permanentboende och har en stark känslomässig förankring till boendemiljön. Landskapet i 

undersökningsområdet är känt för sin speciella karaktär med de blånande bergen och de 

milsvidda skogarna och respondenternas reaktioner över vad de ansåg var en exploatering 

utan dess like av deras miljö var starka. I intervjuresultaten finns både starkt motstånd och en 

upplevelse att processen är odemokratisk.  

 

6.1 Varför uppstod motståndet? 

NIMBY-syndromet (Not In My Backyard) har länge varit ett ämne som har kopplats till 

negativa attityder till vindkraft och problemet med att nå acceptans. Trott att majoriteten är 

positiva till vindkraften generellt kan det vara negativa att ha det nära inpå sig. Som tidigare 

nämnts anser Wolsink att de största orsakerna till motstånd handlar om andra faktorer än en 

ovilja att se en samhällsutveckling. Exempel kan vara hur vindkraften uppfattas visuellt eller 

vilket gehör invånarna får hos projektörer och beslutsfattare. I det här fallet handlar 

motståndet om en rädsla för olika typer av minskad livskvalitet. Även den upplevda visuella 



25 

 

kvalitén har här en betydelse i lokalinvånarnas attitydförändringar. Wolsink menar att om den 

visuella upplevelsen är positiv så kommer även de flesta vara för etableringdplanen. Men 

upplevs den visuella kvalitén däremot negativ så kommer folk med sannolikhet bli 

motståndare till projektet.  

 

Flertal av respondenterna uttrycker sig positivt till vindkraften generellt. De anser att det är en 

samhällsnytta och den information som gavs när projekten för vindkraft startade i kommunen 

var positiv. Men allt eftersom projektet av vindkraft har fortsatt så uttrycker ett flertal av 

respondenterna en besvikelse och en känsla av att de varit allt för naiva. Bosse beskriver 

förloppet av att först känna en positivitet till vindkraften i kommunen, men det var innan han 

visste vilka konsekvenser det sk lle med öra: ”Man visste i början ingenting om vindkraften, 

då var jag väldigt positiv till den men jag har blivit mer och mer negativ till vindkraften tyvärr 

 å  r nd av de ol  enheter som drabbat oss”.  idare ber ttar han att han ser på vindkraften 

som en bra alternativ energikälla men anser att det inte ska leda till att få människorna som 

berörs av vindkraften att må dåligt. Han menar på att den negativa effekten på lokalinvånarna 

är vad som har fått honom att ändra inställningen till vindkraften. Han upplever att nu är 

verken alldeles för nära inpå bebyggelsen. Mona  ttr cker si  liknande:” […] Generellt har 

jag inget emot vindkraften, men att bygga sådana mängder som man tänker göra och så nära 

inpå kommer att  öra det olidli t”.  

 

Johnny, som flera av de övriga respondenterna konstaterar att i början visste han ingenting om 

vindkraft och litade på vad han fick höra från beslutsförfattarna. Han såg vindkraft som en 

samhällsnytta och en miljövänlig energikälla, men kände på samma gång att det skulle bli en 

försämring för honom eftersom vindverken skulle uppföras i ett område som han frekvent 

vistades i sommar som vinter. Samtidigt ville han inte vara så egoistisk att säga stopp. Han 

blev lovad av bolaget att ljudet skulle vara minimalt och att han var garanterad att inte blir 

störd. Nu i efterhand är han fortfarande inte emot vindkraften, men det som stör honom är att 

vindkraftsbolagen, som han upplever det bygger alldeles för nära bostäder. 

6.2 Kommunikation, deltagande och förankring 

Som tidigare diskuterats så kan människor påverkas av vem som ger informationen, i vilket 

sammanhang och hur informationen ges. Om projektörernas information inte stämmer 

överens med slutprodukten kan det vara svårt för lokalbefolkningen att lita på de som delger 

informationen. Intervjuresultaten visar att samtliga tycker det är viktigt med en ärlig, öppen 

och respektfull kommunikation från beslutsfattare och projektörers sida. Flera av de 

intervjuade uttrycker oro över att de inte vet vad som kommer att ske i framtiden samt att 

informationen är bristfällig, vilket är bland annat en grundläggande orsak till motståndet, men 

framför allt att de upplever att vissa beslutsfattarna inte lyssnar på deras åsikter.  

 

Insikten om att vindkraften ska etableras i respondenternas närmiljö kom först när de viktiga 

besluten var fattade. Både Gunnel och Birgitta upplever att information om vad som skulle 
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ske var vag och förvirrande. Gunnel berättar att informationen om byggnationerna stundtals 

har varit obefintlig, de har själva fått tagit reda på information genom att ringa beslutsfattare 

eller höra om andra i samhället vet något. Vidare berättar hon att eftersom ingen information 

spreds ut av kommunen eller vindkraftsbolagen så var det ingen som förstod att de var 

berörda av etableringarna i början. På min fråga om de inte lagts ut information så svarar hon 

att kommunen har sagt i efterhand att det var annonserat, men att de själva inte har sett något. 

Trots detta så anser hon att det inte går att dra alla bolag över en kam, enligt henne finns det 

bolag som går att prata med och hon upplever att de l ssnar.  idare s  er hon: ”Men sen om 

de  ör som lokalinvånarna vill, det  r en annan sak”. Bir itta har liknande åsikter, enli t 

henne har det inte funnits någon information eller karta på kommunens hemsida om vad ska 

ske. Även när hon har kontaktat kommunen har informationen varit begränsad. Mona berättar 

att: ”Det   ller hela tiden att be olknin en håller koll  å var i  rocessen de li  er. […] Man 

 år hela tiden vara  å”. Gunnel berättar att hon tror att alla blev överrumplade av planerna om 

vindkra tsetablerin en: ”De  lesta vet inte så m cket vad det handlar om  tan det kommer 

 ram mer och mer att de börjar  örstå”. Alla res ondenter  er ett enhetli t svar  å  rå an om 

vad som hade kunna förbättrats i kommunikationen, de anser alla att projektörerna och 

tjänstemän på kommunen bör behandla lokalbefolkningen med respekt och vara ärliga, men 

framför allt lyssna på vad de har att säga. Birgitta säger: 

 

[…]  år bara lokalbe olknin en komma med alla k nska er och kom etens de har,  ör de har både arv, 

kunskap och social kompetens för att reda ut frågorna som gäller deras närområden. Det finns faktiskt 

inga bättre experter på området. 

 

För att en god kommunikation ska skapas förutsätts det att båda parterna är villiga att lyssna 

på varandra, men även att de kan ta till sig motpartens åsikter. Detta inkludera även att lyssna 

på motpartens oro. Johnnys upplever att lokalinvånarna inte blir hörda och tagna på allvar:   

 

De måste lyssna och ta närboende på allvar, alltså det är inte bara gnäll för man inte vill ha vindkraft utan 

man är ju verkligen bekymrad och orolig. 

 

Jonas anser att kommunikationen är ensidig från beslutsfattarnas sida, han berättar att 

eftersom den lokala kunskapen inte uppmärksammas och att den lokala rösten inte får göra sig 

hörd så sker ingen tvåvägskommunikation.  

 

Det finns flera sätt att involvera lokalbefolkningen i beslutsprocessen. Information, 

deltagande och ekonomisk ersättning är några exempel. Enligt den uppförandekod för 

vindprojektörer i Sverige som tidigare beskrivits i teoridelen betonar vikten av att alltid vara 

öppen och ärlig mot sina intressenter samt att de ska involveras i ett tidigt skede för att de 

närboende inte ska känna sig åsidosatta eller överkörda och för att öka chanserna till en god 

långsiktigt hållbar förankring lokalt. Genom en tidig involvering kopplas detta ofta till en 

känsla av respekt för lokalinvånarna, att de blir sedda och att de känner att de har möjlighet att 
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påverka planeringen under processens gång. Det finns det en övervägande uppfattning från 

respondenterna sida att de inte haft någon väsentlig möjlighet att påverka under projektets 

gång. Flera av respondenterna vittnar om att de i processen upplevt att när de väl förstått 

innebörden av etableringen har det varit för sent att påverka. Enligt ett flertal av 

respondenterna har samråd skett vid enstaka tillfällen men som Mona ser det har invånarna 

gått miste om information. Vidare menar hon att planerna ska i första hand göras tillsammans 

med folket och inte som hon upplever det, att det skett över huvudet på invånarna. ” i har 

inte fått veta något innan utan vi har försökt ta reda på information själva. Det är många som 

vet om i ledningen men de s  er in entin ”. Bosse ber ttar: ” i har  ått ja a in ormationen”. 

 

6.2.1 Planering utifrån Sollefteå kommuns översiktsplan 

Som tidigare tagits upp i uppsatsen så ska det enligt plan- och bygglagen finnas en aktuell 

översiktsplan i varje kommun som kommunfullmäktige ska ompröva minst en gång vid varje 

mandatperiod. Vid ändringar i planen ska detta enligt paragraf 3 kap. 1§ redovisas för 

berörda. Som respondenterna anser det så saknar Sollefteå kommun aktuell översiktsplan. 

Planen som respondenterna syftar till är uppförd år 2008 (Sollefteå kommun, 2008). Vissa av 

de intervjuade anser att ändringar som skett i planen har undanhållits från medborgarna och 

att information under samråd har varit otydlig. Så här berättar Birgitta:  

 

[…]  ram ör allt så t nker ja   å de 5 [områden] som nu i slutskedet tillstyrks som storskaliga 

etableringar och som inte fanns med i 2008 års plan, för det var utredningsområden. […]  å samråden, 

ja  vet inte ens om man kan  rata om samråd… det st mde j  in entin . Det var j  kanske  olk som inte 

gick för de kunde inte förstå att man skulle etablera storskaliga etableringar för områden som var klassat 

som utredningsområden i planen för 2008.  

 

Vidare berättar hon att området hon beskriver är enligt 2008 års översiktsplan ur miljö- och 

natur synpunkt inte är lämpat som ett aktuellt område ut för vindkraftsetablering. I enlighet 

med miljöbaken ska områden som anses vara känsliga för yttre påverkan, exempelvis 

kulturvärden och naturmiljö skyddas. Enligt henne har skydd för naturen och landskapets 

 nika v rden inte ta its tillvara i  lanerin en.  on ber ttar: ” ela landska et  r  nikt, och det 

 r ett arv som man ska ta tillvara  å och sk dda. Men det har inte  olle teå komm n  jort”. I 

intervjuerna framkommer det att beslut har vid ett flertal tillfällen överklagats av ett antal av 

lokalbefolkningen på grund av missnöjet. 

 

6.3 Lokala attityder och acceptans till vindkraften 

Attityder och acceptans till vindkraftsetablering har kommit att bli ett diskuterat ämne allt 

eftersom vindkraften byggs ut i vårt avlånga land. Ofta talar man om människors attityder till 

samhällsfenomen i ganska breda termer, men de byggs på komplicerade processer och kan 

vara svåra att  örstå si   å. Från ett lokalt  ers ektiv så handlar lanska ets ”verkli het” inte så 

mycket om synen från planerarnas perspektiv utan hur landskapet i samband med vindkraften 
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uppfattas av betraktarens öga, som inte sällan tillhör lokalbefolkningen. Vindkraften medför 

en uppenbar konflikt mellan den lokala naturhänsyn och den globala miljöhänsyn som 

samhället står inför. Som tidigare presenterats i avsnittet om attityder så kan de processer som 

skapar en attityd delas upp i olika delar, den kognitiva, emotionella och beteendemässiga 

processen. Den empiriska delen visar främst en koppling mellan den emotionella och 

kognitiva processen. Intervjuresultaten visar att det är viktigt att medborgarna involveras och 

ges information under processens gång vilket kan kopplas samman med kognitiva processen, 

vilket innebär erfarenheter och kunskaper man har.  Genom information kan beslutsfattare och 

projektörer påverka individens attityd till vindkraften eller ett specifikt projekt. De affektiva 

(emotionella) processerna kan härledas till den känsla av oro och avsaknad av kontroll som 

respondenterna uttrycker vilket kan påverka attityden till vindkraften och minska en acceptans 

av etableringarna. 

 

Jonas är en av invånarna i ett litet samhälle i Sollefteå kommun som upplever ett motstånd till 

vindkraften,  ven om han inte har de ”in å si ”. På frågan hur han berörs av 

vindkraftsetableringen svarar han:  

 

Jag berörs inte direkt där jag bor men jag behöver inte åka långt för att se hur landskapet påverkas av den här 

inflationen som sker i vårt område, men det är kanske inte bara det utan det är alla konsekvenserna som vi 

blivit medvetna om och vi börjar få erfarenhet av det här, då växer insikten om de effekterna av det här 

[vindkraften] och även motståndet. Det är en exploatering av dess like av vår miljö tycker vi. Den tysta 

miljön försvann, det burrar och vid vissa tillfällen hörs det mer inomhus än utomhus.  

 

Några av respondenterna hade ännu inte fått vindkraften som granne men yttrar en stark oro 

 ör  ramtiden och om de kommer bli n st att  å dem ”r nt h skn ten” som en av 

respondenterna uttryckte sig. Gunnel beskriver oron över vad som kommer hända näst:  

 

Ja berörs, det gör vi inte ännu, det är inte färdigt. Ärendet ligger fortfarande och vacklar. Vi vet inte hur 

det  år.  i oroas och vet h r det  r  å andra st llen. […]  lanerna var att det sk lle ske  örra året men det 

har förskjutits i och med att vi har överklagat och protesterat en hel del. Men vi har inte drabbats av de 

ännu. 

 

Hans beskriver hur han upplever en psykisk press av etableringen och säger att deras satsade 

pengar är bortkastade. Han är själv granne med en park som ligger 1 150 meter från hemmet 

och ger en bild av hur bergskedjan är täckt av ett antal byar runt om och säger att man kan ju 

tänka sig själv hur de mår om planerna på fler vindkraftverk kommer att få fäste:  

 

Vi är alla återvändare och min son har flyttat hit med sina två barn under två år och så vet man att allt 

man satsat är helt bortkastat, och det  r stora  en ar. […]  ela ber skedjan t cker  em b ar och det  r i 

alla fall närmare 400 personer berörda och det ligger 1.5 kilometer från byarna, ingen kommer att kunna 

bo kvar här med tanke på vad som händer.  
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Ovanstående citat belyser oron över hur fastighetsvärden kan komma att påverkas av 

etableringen och oron över hur det skulle bli att ha så många vindverk inpå sig. Även Mona 

vittnar om oron över hur priserna kommer att påverkas:  

 

Det är planerat att det ska föras upp 500 verk runt om där vi bor. Idag är de 170 meter höga men nu vill de 

höja upp till 220 meter [- - -] Det är ingen som kommer att vilja köpa här över huvud taget, om det ens går 

att bo kvar här när allt det här kommer upp. 

 

6.4 Övriga faktorer 

Samtliga respondenter var överens om att det fanns övriga faktorer utöver kommunikation 

och deltagande som påverkade deras inställning till vindkraften.  

 

6.4.1 Visuell påverkan  

Visuell påverkan, naturpåverkan och störningar av buller från vindkraftverken var 

återkommande hos flertal av respondenterna. Som tidigare nämnts kan vindkraftsetablering i 

ett landskap som människor har en särskild relation till leda till negativa attityder. Problemet 

med visuell påverkan är att det oftast förhöjs genom att verken placeras i öppna landskap, 

natur som anses vara relativt oberörda av människan och naturlandskap med en naturlig 

skönhet. Jonas berättar:  

 

[…]  i som lever i de h r områdena, över h vud taget landsbygdens folk, de är ju vana vid att ha en ganska 

ostörd miljö bortsätt från en traktor som far förbi eller en lastbil. Så det är lugnt och tyst och du har en 

natthimmel som du kan titta på och inte en massa blinkande blixtar och röda ljus. Och allt det här med miljön är 

det många som uppskattar och många har valt det här. Så den [miljön] blir ju kraftigt störd. Och sen har vi det 

s eciella med våra  lvdalar […] de  r  anska  nika våra  lvdalar h r och som det  tvecklas så har vi 

kraftanläggningar på varje kulle här. Så var du än åker kommer du se vindkraftverk. 

 

Liknande landskapssyn finns hos Birgitta, hon berättar att de kan se norrsken ofta och ser på 

landskapet där hon bor i området Ådalen med de tre älvdalarna som något unikt. Vidare 

berättar hon att i tider har målare och diktare skrivit och återgett bilder av landskapets skönhet 

som ett tidlöst drama på grund av exempelvis landhöjningen som finns i området. Hon 

förfäras över att nu ska man uppföra vindkraft i detta: ” olitikerna borde se vilket landska  vi 

lever i” s  er hon.  ans håller med: ”Landskapssynen, det är ju helt annorlunda. Om alla de 

här 500-700 vindkraftsverken byggs i kommunen kommer vi inte ha en natthimmel, vi 

kommer inte k nna se norrsken och vi ser j  norrsken j mt”.  ohnn  konstaterar att ”det blir 

en väldig förändring av landskapsbilden, väldigt förändring”. Mona beskriver att 

allemansrätten påverkas, hur stråk där det tidigare gick att plocka blåbär är förstörd och anser 

att det inte går att vistas i dessa naturområden över h v d ta et.  idare ber ttar hon: ”Det blir 

som en stor industri”. Detta bekr  tar Bluhm et al. (2011) samt Böhlers (2004) teorier om att 
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landskapet som tidigare setts som en rekreationsmiljö kan genom vindkraftens etablering 

komma att uppfattas som industriell miljö.  

 

Vindkraftens visuella effekt som sker i landskapet kan bli väldigt dramatiskt genom dess 

drastiska entré den gör i landskapet.  om  onas  ttr cker si : ”[…] Det  r skillnad  å att 

bygga en kåk någonstans än att bygga vindkraft, vindkraft är en areell näring som har jättestor 

 åverkan  å aktiviteter i nat r”. Till skillnad från exempelvis bygga ett bostadsområde som 

kan ta flera år att föra upp och människor hinner vänja sig vid förändringen kan ett 

vindkraftverk resas över bara en dag. Med så snabba förändringar blir skillnaden före och 

efter väldigt tydlig inverkan på landskapet (Gipe et al. 2002).  

 

6.4.2 Ljud 

Ljud är något som kan upplevas störande. Störningen består främst genom de svischande, 

susande och dunkande ljuden som uppstår från när rotorbladen passar genom luften. Tre av 

respondenterna berörs främst av detta. Johnny är en av dem. Han berättar att från första början 

när parken som han bor 4,5 kilometer ifrån startades så upplevde han ett lågfrekvent ljud men 

även en känsla av vibration i bröstkorgen. ”Det k ndes i kro  en”. Detta tyder på att infraljud 

inte är hörbart men däremot kan upplevas fysiskt. Han med några andra från samhället 

kontaktade projektörerna för parken som gjorde mätningar för att undersöka vad för Hertz 

som kunde orsaka upplevelsen av vibrationerna. Johnny berättar att problemet har minskat 

efter åtgärder men att störningarna av ljudet han upplever finns kvar: 

 

Det man    lever n   r att n r man kommer hem  rån jobbet […]  r att det  r alldeles t st och man 

k nner   d vad skönt och så  år man in[…] men senare  å kv llen vid  n e  r halv åtta, åttatiden smyger 

det sig på det lågfrekventa ljudet som alltid har funnits där men inte så man känner av att det vibrerar i 

bröstet, däremot känner man av i trumhinnorna, man känner av den här vibrationen.  

 

Johnny upplever att ljudet av vindkraftverken har gett honom sömnstörningar. Enligt 

undersökningar av Naturvårdsverket fortsätter vi använda vår hörsel även under sömnen. 

Ljudet kommer främst från så kallat aerodynamiskt ursprung och uppstår när rotorbladen 

passerar genom luften och hörs som ett svischande ljud. Johnny berättar att upplevelsen av 

ljudet har skapat stress hos honom och han känner en olustkänsla för att komma hem från 

jobbet där han vet att han kommer få en dålig sömn igen. Han berättar:  

 

[…] det h r  jorde att det to  bet dli t l n re tid att somna och sen vaknade man upp typ varannan timme 

för att man vaknade av att det här påverkar helt enkelt. […]  issa n tter sover ja  som tidi are men det  r 

minst två nätter i veckan som blir dåliga nätter för att det här inträffar, och när man har haft dåliga nätter 

blir det svårt att prestera och sköta sitt jobb för att man inte får den återhämtning man behöver på 

n tterna. Det s  er ener in  r kro  en. […] Det smittar av si   å h möret,  r  arken l  n och t st, ja då 

ar man själv glad och tycker livet är bra men är parken på dåligt humör, ja då blir man själv på dåligt 

humör .  
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För Johnny är inte den visuella upplevelsen det som stör mest, han menar att vill man inte se 

vindkraftverken så kan han titta bort, men ljudet går inte att stänga av. Johnny berättar även 

att han upplever att markägare som har drabbats av det här upplevs mer toleranta för ljudet. 

Han uttrycker att han får en känsla av att markägare verkar tolerera det här bättre för det 

kommer i alla fall in pengar till dem. Även Mona som bor två kilometer från en park upplever 

ljudet från verken som störande. Hon beskriver upplevelsen av ljudet som ett jetplan som 

startar eller landar.  on ber ttar: ”Vi bor mitt i kan man säga, verkligen. Och på vissa ställen 

runt här i området kan man inte ha fönstret öppet, man kan inte sitta ute på sin altan så man är 

j  oerhört störd av det h r”.  idare ber ttar hon att miljön som hon bor i    levs som en t st 

skogsmiljö vilket gör att ljuden av vindkraftverken blir mer påtaglig. Hon anser att hade de 

byggt enbart en park i närheten, det hade hon kunnat acceptera men som hon beskriver så 

bygger man in bostäderna så de är omringade av parker. Även hon som övriga respondenter 

uttrycker oron över hur fastighetspriserna påverkas och om det ens går att bo kvar:  

 

Det är ju den stora frågan bland befolkningen runt om här, blir våra fastigheter värdelösa? Många har ju 

kostat på en hel del på sina hus och vad gör man?    

 

Bosse som har sommarstuga i Jämtland men är bosatt i det aktuella undersökningsområdet 

berättar hur han upplever det mindre angeläget att vistas i fritidsboendet i och med de 

störningar som upplevs från vindkraften tre kilometer från stugan: 

 

Det är ju att det stör ju mycket mer än man någonsin skulle kunna tro för just att det blev ett 

industriområde, och det var ju inte vad man hade tänkt sig här i skogarna. Och den fria naturen, att få vara 

fritt i skogen, tystnaden och allt det där, det är ju borta i och med det här. Och det är ju jättestora arealer 

som man i stort sett inte kan beträda för att under vintertid  r det j  risk  ör iskast […] Så det har blivit 

väldiga inskränkningar på allemansrätten.  

 

Vidare berättar han om att ljudet som enligt honom inte hörs så mycket men känns i kroppen 

som en obehaglig vibration. Att ljudmätningarna som gjorts inte stämmer med vekligheten är 

något samtliga respondenter har erfarenhet av. Riktvärden på ljudet för vindkraft vid bostäder 

ska enligt Naturvårdsverket inte vara högre än 40 dbA, Bosse anser att ljudet fortplantar sig 

mycket längre än vad som anges vid mätningarna. Johnny som drabbats av sömnstörningar 

anser att den information som gavs vid samrådsmötena om ljudet stämmer inte överens med 

vad som upplevs i verkligheten:  

 

[…] vid samrådsmötena som var så  rå ade vi vid ett  lertal till  llen om vi kommer att bli störd utav det 

här men det skulle vi inte, och där var ju bolaget övertydlig med att det är så god marginal på de här 

40dbA så vi kommer inte att höra någonting. […] Och av det h r k nner man si  trött och l rad,  ör det 

var ju inte så här det skulle bli. 
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Således berättar han om känslan av besvikelse hur det nu planeras bygga ytterligare 

vindkraftverk som är högre än de befintliga samt närmare byn trots att det redan är problem 

med buller. Han har vid flertal gånger fört en dialog med det berörda vindkraftsbolaget men 

som inte lyssnar enligt Johnny: 

 

 […] dels så      ller ni [bola et] inte vad ni lovade b n och att vi inte sk lle bli störda av det h r, n  vill 

ni dessutom bygga större och högre verk närmare byn. Och i den frågar säger de…  i hör vad ni säger, 

men…Vi kommer att uppfylla 40 dbA och det är vad vi tittar på. Sen att vi redan är störda, det struntar de 

i [- - - ] Det de tittar på det är att det uppfyller 40 dbA, då är det bra enligt bolaget, men 40dbA på 

landsbygden i en för övrig tyst miljö, det hörs ju jätteväl.  

 

Även Jonas konstaterar att verkligheten av ljudet visar något helt annat  n ra  orterna: ”De 

har aldrig producerat en rapport om ljudnivåer som avviker från den prognos som de själva 

gjort, trots att Conny Larsson från Uppsala universitet har visat att de modeller man använder 

för beräkningar, de st mmer inte”.  an anser att lj det  rån vindkra t  r m cket s eciellt och 

går inte att jämföra med trafikbuller på grund av att styrkan på ljudet varierar och att det är 

lågfrekvent. Naturvårdverkets riktvärden för ljud i områden där bakgrundsljudet är lågt och 

där låga ljudnivåer eftersträvas bör inte överskrida 35 dbA. Mona berättar hur berörda vid 

flertal tillfällen påpekat angående bullerfrågan och att de mätningarna som gjorts inte uppnått 

samma resultat som de som mäts privat, vilket visade upp till 53 dbA. Mätningarna som 

gjordes av vindkraftsbolag uppgav 39 dbA. 

 

6.4.3 Fastighetsvärden och lokala näringar 

Påverkan på fastighetsvärden i samband med vindkraftsetablering har analyserats vid ett 

flertal forskningsprojekt och forskare anser att de inte har kunnat finna några signifikanta 

skillnader i fastighetspriser mellan fastigheter som låg nära kontra långt ifrån vindkraft 

(Henningsson et al. 2012). Som berättats är flertal respondenter oroliga över hur det påverkar 

inflyttningen till kommunen. Både Mona och Birgitta berättar om den andel av utländska 

köpare som kommer till orterna runt om i Sollefteå kommun och är intresserad av att köpa 

stugor. Birgitta berättar att de på grund av vindkraftverken tappar utländska intressenter. Hon 

berättar att de flyttar till kommunen framför allt för naturen och den tysta miljön vilket har 

ändrats, hon menar vidare att på grund av vindkraftverken vill inte tyskar och holländare, som 

hon anser är majoriteten av fastighetsköpare investera pengar i hus i kommunen. Mona 

berättar om ett tyskt par som köpt hus i området där hon bor som på grund av vindkraften har 

 l ttat.  on ber ttar: ”[…] det var j  inte det h r [vindkra ten] de kö te h s  ör, utan de ville 

få l  n och ro och sko snat r”.  

 

Samtliga respondenter upplever att de tappar turister på grund av vindkraftsetableringen. 

Birgitta tvivlar på att resultatet av vindkraftsetableringarna kommer att öka de lokala 

utvecklingsmöjligheterna för konkurrerande näringar till vindkraften, som exempelvis 

turismen:  
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[…] Och kommer vi  å nå ra t rister som över h v d ta et kommer hit n r man i  eri erin inte kan se 

några ställen där det inte snurrar?  

 

Mona berättar att turister som tidigare kommit till området för att fiska och jaga har minskat: 

”De t rister som tidi are kom hit  ör att  iska, vi hade  anska m cket t skar och österrikare 

som kom hit och fiskade men de har slutat komma hit för de vill inte sitta och titta på 

vindkraft, så ja, turismen påverkas”.  å min  rå a om hon anser att dj ren  åverkas av 

vindkraften så berättar upplever hon att renarna blir påverkade. Även Jonas anser att 

rennäringen blir märkbart berörd, han berättar om hur betesmarkerna och flyttlederna 

förändras samt att renarna har gamla mönster som de följt år efter år, men att vindkraftverken 

skapar kaos enligt honom och att renarna uppenbarligen skyr området som är påverkad av 

vindkraftens aktivitet. Vidare lägger han till att han känner medlidande med samerna i den 

synpunkten, för enligt honom så blir de inte hörda: ”De blir enbart ne li erade” som han 

uttrycker det.  

 

6.4.4 Påverkan på den lokala ekonomin 

Genom svensk och amerikans forskning har det visat sig att vindkraftsetableringar kan skapa 

arbetstillfällen. I rapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen skriven av 

Henningsson et al. (2012) framgår det att detta sker främst under byggnadsfasen. Rapporten 

belyser även att det ytterst viktigt att främst lokal arbetskraft används, finns inte den 

möjligheten så anlitas arbetskra t ” ti rån”. Att det i det här fallet inte skapats lokala 

arbetstillfällen i den utsträckning som utlovades från början är något som samtliga 

respondenter är överens om. På min fråga till Bosse om han anser att vindkraften skapat 

lokala nyttor för kommunen svarar han:  

 

Det gör det, det genererar arbetskraft och det blir några stycken som får jobb och det är ju positivt, men 

det generar inte den arbetskraft som har utmålats första gången vi fick info om vindkraften. Det skulle ju 

bli hur bra som helst och alla skulle få jobb. Men så har det inte blivit, det är ju mest utländsk arbetskraft. 

Visst har det blivit några fasta arbetstillfällen men långt ifrån vad vi hoppats på i varje fall.  

 

Vindkraftverksparkerna är i behov av kontinuerlig service efter uppförandet och till viss del 

sköts det i dagsläget av personal som bor i kommunen. Men enligt respondenterna utförs 

arbetet till största del av  ersonal  ti rån. Mona konstaterar: ”[…] det  inns in en svensk 

arbetskra t över h v d ta et […] det  r bara utländsk arbetskraft. Vidare berättar hon att den 

utländska arbetskraften som huvudsakligen anställs från Polen, Estland och Litauen 

lokaliseras till vad hon kallar ”cam er” bestående av baracker d r den  tl ndska arbetskra ten 

bor, äter och sover under uppförandet av vinparkerna. Hon berättar även om de stora löftena 

om arbetstillfällen och hur bolagen idealiserade allt och uttrycker sin besvikelse och ilska över 

hur allt blev: ”Det var så mycket löften, och det blev ingenting. Gunnel ger liknande svar: 

”Alltså tillfälliga arbeten har det gett, och det är kanske rumsuthyrning för det är många 
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estl ndare eller lettl ndare som kommer hit och jobbar […] Men det är många som har egna 

bost der med si  eller h sva nar så det  r in et som åter år till komm nen”. 

 

6.4.5 Ekonomisk kompensation 

Två aspekter som var återkommande i alla samtal med respondenterna var känslan av 

orättvisa rörande ekonomisk ersättning. Markägare har i det här fallet enligt de intervjuade 

blivit kontaktad av projektörerna och tillsammans med bolaget upprättat ett arrendeavtal, 

vilket innebär att markägarna får en ekonomisk ersättning medan övriga invånare inte får det 

trots att de berörs. Johnny säger: 

 

Där är ju bolagen smart, det börjar ju så, de kontaktar markägarna innan någon annan vet om planerna 

och så säger de till markägarna att det här kommer att bli bra och så här mycket pengar kommer ni få. Då 

har de ju markägarna med sig. 

 

Detta har skapat konflikter och en vi-mot-dom känsla i byarna där invånarna är vana att leva 

tillsammans. Jonas berättar om grannar och syskon som slutat prata med varandra på grund av 

den ekonomiska ersättningen som delas ut till markägarna och hur detta är förödande för 

byarna och invånarnas livsmiljö. Det framkom även att i det här fallet motsätter sig 

respondenterna till att företagen tjänar pengar på etableringen medan de själva samt 

omgivningen påverkas negativt av detta. Gunnel ber ttar: ”Det  r alltså de som tjänar pengar 

på det h r, inte  olket”. N r ja  st ller  rå an om vad de anser om bygdepeng svarar Gunnel: 

”Nej, det  r in et vi  r intresserad av, vi vill inte ha  en arna”. 

 

7. ANALYS OCH SLUTDISKUSSION  

I följande avsnitt analyseras och diskuteras resultatet av undersökningen som framkommit 

genom intervjuerna med lokalbefolkningen.  

 

Som studien visar finns det övervägande antal faktorer som påverkar, skapar samt förändrar 

lokalbefolkningens attityder samt acceptans till vindkraftsetableringen.  Studien påvisar en 

positiv inställning till vindkraft generellt och att de flesta av respondenterna upplevde en 

positiv attityd i början, men att attityden kom att förändras genom projektets gång. I lokala 

sammanhang kan vindkraftens uppförande i ett område antingen ses som ett supplement till 

befintliga verksamheter och stärkande lokalt eller som i detta fall, ett hot mot lokala 

verksamheter, aktiviteter och lokala värden. En orokänsla för hur vindkraft påverkar 

landskapsbilden kan i många fall vara en orsak till motstånd, den affektiva processen (oro) 

leder i sin tur att negativa attityder lättare uppstår. I intervjuerna framkommer en oro för hur 

vindkraften påverkar bland annat landskapsbilden. Vindkraftens visuella påverkan anses 

påtaglig eftersom de är höga och placerats på höga höjder samt att platserna betraktas som 

natursköna. Även vindkraftens storskalighet visar sig genom studien ge upphov till en negativ 

inställning. I intervjuerna framkommer det att ett flertal av respondenterna har personliga 
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värden av landskapet som är av känslomässig betydelse för dem och som de upplever ska 

skyddas från vindkraftsutbyggnad, att lokalbefolkningens oro inte har fångats upp har som 

påvisats av studien bidragit till motståndet. Flertalet av respondenterna lyfter fram ljudet som 

störande och det har skapat en negativ attityd till vindkraften. Det finns en uttalad oro över att 

påverkan av ljudet inte tas på allvar av vindentreprenörerna och att problemen negligeras. I 

avsnittet om buller från vindkraft nämndes det att enligt forskning inte finns några belägg för 

att infraljud på något sätt kan vara skadligt för den mänskliga hälsan. Min uppfattning är dock 

att ljuden har skapat ohälsa hos minst en av respondenterna i form av sömnstörningar och en 

känsla av obehag i kroppen.  

 

I många fall har lokalbefolkningen ingen tidigare erfarenhet från hur vindkraften kan komma 

att påverka närmiljön och därför anses det som extra viktigt att ge en klar och ärlig bild över 

dess påverkan. Från berörda finns uttalade önskemål om noggranna analyser relaterade 

bullerutredningen som ger en mer ”verkli  bild” av    levelsen  n vad som redovisats.  

 

Flertal av respondenterna upplever att turismen påverkas negativt av vindkraftverkens 

”b llrande” och vis ella störnin ar, de anser att det finns aktiviteter och verksamheter som är 

beroende av värden som tystnad och orörd natur.  Om dessa ”v rden” försvinner innebär det 

även att turismen påverkas. Intervjupersonerna uppfattar vindkraftsetableringen som en 

inskränkning på både markområden och möjligheterna av en viss förväntad upplevelse som i 

sin tur är kopplade till aktiviteter på platsen.  

 

Resultatet av studien pekar även på en upplevelse av påverkan på samernas livsstil samt 

rennäringen av den storskaliga produktionen av vindkraft. Resonemang om huruvida 

energikällans bidrag som en stadig energikälla var ett återkommande inslag under intervjuerna 

och flertalet respondenter visade ett starkt ifrågasättande gällande lönsamheten och 

vindkraften som en storskalig elproducent. Ifrågasättandet från lokalbefolkningen handlar 

även om kostnadsfrågan, energikällan ses som en dyr investering samt att den är beroende av 

skattebetalarnas pengar. En av de intervjuade anser att vindkraften ska betala sig själv och inte 

genom investerade pengar. Studien visar att tillfällen för ökade arbetstillfällen som lovats har 

uteblivit och oron över förluster som sjunkande fastighetspriser är en av grunderna för den 

negativa synen som uppstått.  

    

Det finns ett tydligt samband mellan kommunikationen och attityderna till det aktuella 

vindkraftsprojektet. Som tidigare beskrivit så utgör en kommunikativ planering en lyckad 

grund för ökad acceptans och attityd. Att öppna för en deltagande dialog med samtliga 

berörda är av stor vikt för att uppnå en god förankring. När det inte ges utrymme för att 

ventilera lokala frågor i samband med vindkraftsprojekt så uppstår en oro över att deras 

synpunkter inte är av större vikt, detta kan i sin tur skapa en avvaktande inställning till 

projektet. Intervjumaterialet visar en påtaglig misstro mot myndigheterna, kommunen och 

vissa projektörer men även sättet att bemöta lokalbefolkningens oro. Det finns flertal exempel 
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från respondenterna där upplevelsen av att bli överkörda och att information medvetet 

undanhålls från berörda är påtaglig. Människor har ett behov att känna kontroll och kunna 

påverka sin livssituation, genom att projektörerna tidigt förklarar planeringsprocessen och ger 

närboende möjlighet att lämna synpunkter och inger en känsla av att de får vara med och 

påverka så finns möjligheten till ett minskat motstånd, samtidigt ska information vara 

lättillgänglig för lokalbefolkningen.  

 

När det gäller relationen mellan varandra i byarna finns inverkan från etableringen som har 

skapat sociala konflikter. Undersökningen visar en delning mellan de som äger marker och 

arrenderar ut till vindkraftbolagen och resterande som inte äger mark, vilket i det här fallet har 

skapat en social klyfta bland lokalbefolkningen. Enligt respondenterna är vindkraftsprojekten 

väl förankrade från första början hos de som är markägare samt att en ekonomisk förtjänst 

delas ut till dessa. Analysen visar tydligt en press på relationerna i grannskapet där den 

ekonomiska kompensationen har skapat en kl  ta mellan mark  are och ”de andra”. Detta ger 

en bild av konsekvenserna som kan uppstå i sociala sammanhang vid en vindkraftsetablering, 

speciellt i små orter.  

 

Som tidigare fastställts så ger ett deltagande i planeringsprocessen en positiv utgång för en 

förankring hos lokalbefolkningen. En process som bygger på ett demokratiskt deltagande där 

planeringen sker på en kommunikativ nivå har visat sig vara en god grund för 

planeringsprocessen. De flesta respondenter uttryckte att deltagandet har varit obefintlig eller 

relativt lågt. I intervjuerna framkommer det att det hade varit bra med återkommande möten 

där invånarna hade haft möjlighet att utrycka sina funderingar. Information är första steget att 

involvera berörda i projektet men genom intervjuerna framkom det att informationen varit 

begränsad till obefintlig och möjligheterna att påverka projektet har varit starkt begränsade. I 

det här fallet känner de intervjuade att övertalningsteknik har använts för att driva igenom 

projektet. Respondenterna upplever att trots att det funnits tveksamheter till etableringen från 

lokalinvånares sida så har de övertalats om att projektet kommer att bli framgångsrikt. I 

intervjuerna framkommer det även en upplevelse av maktutövning från projektörernas och 

kommunens sida där planerna har skett över huvudet på de berörda och den kommunikativa 

planeringen uteblivit. Resultatet av studien visar på en top-down planering som tidigare 

beskrivits i uppsatsen, vilket i det här fallet innebär att planerna har först gjorts och beslutats 

innan de informerat lokalbefolkningen. Maktaspekten var även påtaglig i flertal intervjuer där 

intervjuade upplever att inte bli tagna på allvar och att deras åsikter inte är av betydelse. 

 t dien visar  ven  å att  rojektet har ”skönmålats” och att in ormationen som  etts har varit 

oärlig. Bristen på korrekt och ärlig information samt upplevelsen av att inte bli hörda framstår 

som en viktig faktor till den låga tilliten. Respondenterna anger att de haft lite kunskap om 

vindkraft i början av projektet vilket påvisar vikten av att projektören informerar med ett 

korrekt, respektfullt och hänsynsfullt sätt.  
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Genom intervjuerna framgår det även att respondenterna upplever att det saknas aktuell 

översiktsplan för kommunen. På Sollefteå kommuns hemsida finns en översiktsplan från år 

2008 redovisad. I översiktsplanen finns även platser utpekade som utredningsområden, vilket 

innebär att dessa är intressanta för etablering av vindkraft men att ytterliga utredningar av 

påverkan på omgivningen behövs. Enligt respondenterna har etableringar av vindkraft redan 

skett på dessa områden de senaste åren utan att information om dessa ändringar gått ut till 

lokalbefolkningen.  

 

Som resultatet av fallstudien visat kan lokalbefolkningens reaktion förklaras av faktorer som 

är bland annat både fysisk- och socialt relaterade till orten. Allt ifrån den fysiska och den 

sociala miljön samt upplevelser av platser, aktiviteter och individuella förutsättningar har 

betydelse för hur lokalbefolkningen reagerar, och utgör därmed förutsättningen för en lyckad 

förankring. Det handlar om vilka aktiviteter som landskapet har att erbjuda och vad för 

aktiviteter som människor ägnar sig åt men framför allt vilka värden som upplevs viktiga för 

människor och hur de i sin tur kan komma att påverkas av en vindkraftsetablering. När det 

kommer till faktorer som kan påverka individens hälsa är ljudet och den visuella påverkan 

viktigt att lyfta fram. Visuellt inkluderar i det här fallet även bland annat hinderbelysning, 

skuggor och blixtar som skapas av rotorbladen. Som studien visar så innebär uppfattningen av 

landskapet en individuell subjektiv upplevelse vilket kan vara svårt i ett 

planeringssammanhang men är viktigt att ha i åtanke vid etableringen av vindkraft. Vid 

etableringen förefaller det viktigt att den visuella påverkan presenteras på ett verklighetstroget 

sätt men även att ge människor uppfattning om hur den kan komma att påverka miljön som 

människor vistas och bor i. På liknande vis är uppfattningen av ljudet väldigt individuellt och 

det visar tydligt ett behov av att följa upp och ta till sig hur berörda upplever ljudet.  

 

Det framkommer att etablering av vindkraft vid specifika lokala sammanhang är komplicerad, 

speciellt när lokalbefolkningen har en stark platsförankring som idet här fallet. Faktorer som 

subjektiva upplevelser av landskapet, känslomässiga värden samt känslan av att bli tagen på 

allvar spelar en avgörande roll i hur attityder och acceptansen påverkas. Undersökningen visar 

ett behov av en ärlig dialog och ett ökat deltagande i samband med vindkraftsetableringar för 

att minska risken för ett starkt motstånd samt att acceptans uteblir. Genom intervjuerna med 

de sju respondenterna visar det uttryckligen att det är mycket viktigt att lokalbefolkningen ser 

möjligheter i samband med ett vindkraftprojekt för att processen ska upplevas som väl 

förankrad.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide gruppintervju 

 

Attityd & Acceptans 

 

1. Kan ni beskriva hur ni berörs av vindkraften? 

 

2. Vad anser ni om vindkraft generellt? 

 

3. Anser ni att vindkraften skapar lokala nyttor i kommunen? 

  

Andra bidragande faktorer 

 

4. Hur anser ni att naturen och landskapet påverkas? 

 

5. Vad har ni för syn på landskapet där ni bor? 

 

Kommunikation & deltagande 

 

6. Hur tycker ni att kommunikationen mellan er, beslutsfattare och projektörer fungerar? 

 

Följdfråga: Vad hade kunnat förbättras? 

 

7. Enligt plan- och bygglagen har medborgaren rätt till tillgång av information och möjlighet 

att påverka i planen, i vilket skede har ni som medborgare involverats i 

planeringsprocessen? 

 

8. Känner ni att ni fått möjlighet att påverka under planeringsprocessen? 

 

9. Känner ni att informatörerna är öppna och inger förtroende? 

 

10. Har hänsyn tagits till ert ställningstagande? 

 

11. Utifrån era erfarenheter, hur anser ni att information och samråd ska ske?  
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BILAGA 2 

Intervjuguide telefonintervju 

 

Attityd & Acceptans 

 

1. Kan du beskriva på vilket sätt du berörs av vindkraften? 

 

2. Vilken inställning har du till vindkraft generellt? 

 

3. Anser du att vindkraften skapar lokala nyttor i kommunen? 

 

Andra bidragande faktorer 

 

4. Finns det andra bidragande faktorer som påverkar din attityd och acceptans till 

vindkraften i kommunen, exempelvis naturpåverkan, visuellt eller ljud? 

 

5. Vad har du för syn på naturen där du bor? 

 

Kommunikation & deltagande 

 

6. Hur tycker du att kommunikationen mellan er lokalinvånare, beslutsfattare och 

projektörer fungerar? 

 

Följdfråga: Vad hade kunnat förbättras? 

 

7. Tycker du att du fått tillräckligt med information om den planerade 

vindkraftsetableringen?  

 

8. Enligt plan- och bygglagen har medborgaren rätt till tillgång av information och möjlighet 

att påverka i planen, i vilket skede i planeringsprocessen har ni som medborgare 

involverats? 

 

9. Känner du att ni som medborgare fått möjlighet att påverka under planeringsprocessen? 

 

10. Känner du att informatörerna är öppna och inger förtroende? 

 

11. Har hänsyn tagits till ert ställningstagande till vindkraftsetableringen? 

 

12. Utifrån dina erfarenheter, hur anser du att lokalinvånarna ska involveras i 

vindkraftsprojektet? 

 


