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The global climate threat has intensified Sweden’s ambitions to build wind power stations. This
thesis explores the planning of, and opposition to, wind power in the inland rural and forest
regions of Sweden. It is in these autonomous communities that the plans are implemented and
the aim of the thesis was to, from a local perspective, understand and analyse the planning and
acceptance challenges that large-scale wind power development faces in places that are both
sparsely populated and have good wind conditions.

This thesis is based on qualitative methods and was conducted as two studies. The case study
area comprises four municipalities in Dalarna County. The first study analyses the planning
and establishment process in three municipalities using interviews and an analysis method
called process tracing. The second study analyses one wind power establishment, in which the
interviews form the basis for a discourse analytical approach.

One striking finding highlights the relationship between the global and the local. Global
environment and energy aspects are absent in the local process, and wind power becomes a
technical land issue that clashes with other local land interests. Another finding of the study
reveals that planning for wind power establishment follows a rational planning tradition. The
feelings and memories of the individual – different views regarding the landscape – play a
background role in the formal permit process, while measurable observable conditions have a
more prominent role. Wind power developers thereby acquire a more significant position than
what they probably would have had if the planning had included local residents’ views on wind
power in the landscape at an early stage.
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Förord 

Så här i slutskedet av avhandlingsarbetet – när jag faktiskt kan skönja målsnö-
ret på riktigt – upplever jag dubbla känslor. Å ena sidan är det befriande att 
snart lägga avhandlingsarbetet bakom sig, å andra sidan har arbetet under en 
lång rad av år varit en ständig följeslagare, dag som natt. Snart ska den pro-
cessen få ett slut. Det är glädje och vemod på samma gång.  
 
Vägen till disputation har inte varit spikrak. Utan stöd av driftiga och klyftiga 
människor under tiden som doktorand hade jag inte nått fram. Jag vill passa 
på att tacka några av dem vars ovärderliga insatser jag inte kunnat vara utan. 
 
Hösten 2008 startade jag som licentiand inom ramen för Forskarskolan i geo-
grafi vid Kulturgeografiska institutionen i Uppsala. Vi var ett 20-tal geografi-
lärare från Sveriges olika hörn som från grunden fick lära oss vad det innebar 
att skriva en licentiatuppsats. Jag minns tiden med glädje och att vi, trots vår 
spridning i geografin, ändå hade en stark gemenskap. Den intellektuella och 
vänliga anda som finns på Kulturgeografiska institutionen är jag glad att jag 
fått ta del av. Trots att det under åren mest gjorts sporadiska besök på institut-
ionen har jag alltid tagits emot med öppna armar.  
 
Licentiatuppsatsen ventilerades år 2011. Tack vare att Energimyndigheten, 
Länsstyrelsen i Dalarna samt Bergvik Skog AB var villiga att ställa upp med 
delfinansiering fick jag år 2013 möjlighet att kunna fortsätta med forsknings-
studierna. Men hade man inte på forskningsprofilen ”Energi, skog och byggd 
miljö” på Högskolan i Dalarna varit både vidsynta och snabbfotade hade 
forskningen aldrig kunnat påbörjas. De trollade fram de ekonomiska medel 
som återstod för att de ekonomiska utfästelserna från övriga finansiärer kunde 
nyttjas. Ledarskapet i forskningsprofilen är både pragmatiskt och visionärt. 
Tack till Ewa Wäckelgård, Mats Rönnelid och Henrik Janols med flera för all 
uppbackning. Det känns viktigt att disputationen äger rum på forskningspro-
filens hemmaplan i Borlänge. Tack också till Caroline Bastholm som jag kun-
nat diskutera doktorandens dilemman med. 
 
Avhandlingen är en kvalitativ intervjustudie. Att intervjua har utan tvekan va-
rit den roligaste delen i hela arbetet. Tack till studiens alla informanter.  
 
Under tiden som doktorand har jag undervisat i ämnet geografi. Tack till An-
ders Törnquist, Mikael Berglund, Andreas Isgren Karlsson och Lars Linder i 
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Falun för att jag, trots en ganska liten undervisningsdel, ändå varit en självklar 
del i ämnesgruppen. Tack också till Peter Gabrielson på lärarutbildningen för 
alla humoristiska inspel om akademi, forskning och livet i stort.  
 
I det här sammanhanget vill jag också tacka Magdalena Cederring för de tips 
jag fått för att nå framgång med stipendieansökningar för resor till internat-
ionella konferenser och för att förstå den administrativa gången i doktorand-
arbetets slutskede, Peter Möller för GIS-kartorna, min far som korrekturläste 
manuset före tryckning och min kusin Martin Gradén som illustrerat omslaget. 
Hjälp med den engelska sammanfattningen fick jag av Chris Kleinman. 
 
Under vistelserna i Uppsala har det inte bara varit arbete. Tack till Jonas Eger-
värn och Per Ingvarsson för att vi under åren sonderat Uppsalas krogar och 
tillsammans svingat en bägare, eller två. Besöken hos familjen Michael och 
Malin Frisk har alltid gjort mig glad. Vilken värme det finns i det hemmet. 
 
En forskarstudent står sig slätt utan handledare. Lars Larsson, huvudhandle-
dare under licentiatarbetet, gav sig inte i sitt uppdrag förrän han förstod att jag 
behärskade några av de viktigaste redskapen i forskningsarbetet. Utan Lars 
idoga arbete hade jag saknat självförtroende för att gå vidare med forskningen 
efter licentiatexamen. Susanne Stenbacka har varit med under hela forsknings-
resan och under senare delen varit huvudhandledare. Hon har alltid gett vän-
liga och kloka kommentarer. Hennes frågor har hjälpt mig att både hålla 
blicken högt och samtidigt ha koll på detaljerna. Handledning under andra de-
len har jag också fått av Susanna Heldt Cassel vid Kulturgeografin på Högs-
kolan Dalarna. Inga tunna textpassager har undgått hennes skarpa blick. Efter 
att hon läst och kommenterat mina utkast blev texterna alltid avsevärt bättre. 
Jag har också fått handledning av Erik Westholm vid Högskolan Dalarna/Sve-
riges lantbruksuniversitet. Han inspirerade mig att lita på min intuition och att 
ställa de större ämnes- och vetenskapsteoretiska frågorna. Det gjorde det möj-
ligt att mejsla fram det unika och intressanta i arbetet. Tack Lars, Susanne, 
Susanna och Erik för all er hjälp. 
 
Sist men inte minst. Du Maria har hela tiden stått vid min sida. När jag själv 
varit nära att kasta in doktorandhandduken har du vänligt men bestämt berättat 
för mig att den insats vi båda lagt i projektet förtjänar ett värdigt avslut. Tack 
för du knuffade mig att fortsätta hela vägen fram. Jag lovar att inte skriva fler 
avhandlingar. Idag är Elin nio, Karin sju och Olof två år. Ni vet inte så mycket 
om pappas jobb, mer än att jag sitter vid datorn och dricker mycket kaffe. Men 
det gör ingenting. Vad hade åren varit utan att jag dagligen fått ta del av er 
obekymrade inställning till livet och dagen? Jag älskar er.  
 
Mattias Gradén, Falun september 2016. 
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1 Inledning 

Det är tisdagen den 28 augusti 2012 och klockan är strax före 9. Kommunal-
rådet är på väg till rummet där mötet med kommunstyrelsen äger rum. Föru-
tom de ordinarie ledamöterna, kommundirektören och någon föredragande 
tjänsteman är det sällan fler än 11-12 personer i lokalen samtidigt. Idag är 
situationen annorlunda. Längs väggarna trängs åhörare och det är ont om plats. 
Allas blickar riktas mot kommunalrådet när han tar sikte på ordförandestolen. 
Efter konsultation med kommundirektören kastar han om i dagordningen för 
att så fort som möjligt behandla den fråga åhörarna längs väggarna är där för 
att ta del av. Kommunalrådet har bestämt sig, det gjorde han redan kvällen 
före. Han ska göra en offentlig avbön, en ”pudel”, och rekommendera leda-
möterna att inte driva vindkraftsprojektet i södra delen av kommunen vidare. 
Han behöver inte säga mycket, och ledamöterna har inget att invända och frå-
gan är över på någon minut. Den korta meningen från protokollet lyder: 
”Kommunstyrelsen beslutar att inte initiera en revidering av utvecklings- och 
översiktsplanen” (Vansbro kommun, 2012a) och avslöjar inte många detaljer. 
Under den korta stund som frågan är uppe på kommunstyrelsens bord är det 
ovanligt tyst, diskussioner lyser med sin frånvaro och stämningen är spänd. 
När beslutet klubbas blir åhörarna tillfreds och går mot ytterdörren, de har 
kämpat för det här i flera månader (Intervju 24, 30, 46). Beslutet om översikts-
planen innebär slutet för vindkraftsprojektet. 
 
Det här är en kulturgeografisk avhandling som har fokus på lokal planering av 
vindkraft och lokalt motstånd av densamme. Sedan decenniet efter millenni-
umskiftet har Sverige på olika sätt främjat och satsat på utbyggnad av vind-
kraften och det är i kommunerna som planerna på vindkraften implementeras. 
Det lokala mottagandet av vindkraften kan se olika ut och berättelsen ovan är 
ett exempel. Men det finns också helt andra lokala berättelser, till exempel där 
implementering av vindkraft skett så snabbt att allt utredningsarbete inte hun-
nit färdigställas innan politiker beviljat tillstånd (Falu kommun, 2007-06-07, 
2007-06-13), eller där vissa kommuner gått före staten och verkat för en ökad 
byggnation av vindkraft genom att på egen hand avsätta och prioritera lämp-
liga områden för vindkraften (Mora kommun, 2006).  
 
Kommunallagen (SFS 1991:900), plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 
miljöbalken (SFS 1998:808) ger kommunerna mandat att själva bestämma hur 
marken ska användas och var det ska byggas vindkraft (Soderholm, Ek, & 



 12

Pettersson, 2007). Detta skapar olikheter mellan kommuner, som inte minst 
märks i planeringen och i arbetet med fysiska hållbarhetsfrågor. Variationen 
mellan svenska kommuners utbyggnad av vindkraft är mycket stor och kan 
inte förklaras av enbart skillnader i naturgeografiska förutsättningar, som ex-
empelvis byggbar mark för vindkraft eller goda vindlägen (Keskitalo & 
Liljenfeldt, 2012; Waldo, Ek, Johansson, & Persson, 2012). En studie visar att 
gemensamma nämnare för kommuner som byggt ut vindkraften det senaste 
decenniet är befolkningstillväxt, omfattande friluftsturism samt låg befolk-
ningstäthet (Ek, Persson, Johansson, & Waldo, 2013).  
 
De korta – från eget fallstudiematerial – kontrasterande inledande exemplen 
om vindkraften ovan, visar att det lokala inte kan betraktas som något entydigt. 
För att förstå vindkraften i relation till var den ska placeras bör också olika 
lokala förhållningssätt och diskurser om vindkraften och planeringen av den 
bli belysta och analyserade. Det är inte bara angeläget för att det hittills varit 
magert med liknande forskning i Sverige och på platser som på senare år allt 
mer börjat exploateras för vindkraft, som skogslandskapet i inlandet. Det är 
också intressant och relevant att studera planeringen av storskalig vindkraft i 
skogen eftersom den nationella och globala politiska målsättningen för förny-
bar energi och vindkraft är ambitiös, men trots en stor utbyggnad i bland annat 
Sverige de senaste åren, långt ifrån är fullt implementerad. Det kommer fort-
satt finnas ett stort intresse av att bygga vindkraft för att nå de politiska målen. 
Genom att studera vindkraft och vindkraftsetableringar på platser som redan 
nu, men också i framtiden, är intressanta för en vindkraftsexploatering vill jag 
förstå och analysera de lokala planerings- och acceptansutmaningar som vind-
kraften står inför. 

Skogslandskapets betydelse för framtida vindkraft 
Avhandlingen baseras på två delstudier vilka båda genomförts som fallstudier. 
Utgångspunkten är 13 vindkraftsetableringsprocesser i skogslandskap, samt-
liga belägna i fyra kommuner i Dalarnas län.  
 
Det svenska inlandet, med vidsträckta skogsmarker, är intressant för lokali-
sering av vindkraft på flera sätt. Vindkraft konkurrerar inte med skogsbruk 
utan beskrivs snarare som komplementärt (Svantesson, 2010, s. 12). Den 
svenska miljölagstiftningen lägger inte generella hinder i vägen för en vind-
kraftsexploatering i skogen, som den exempelvis gör i fjällvärlden och i flera 
kustområden (se SFS 1998:808, kap 4. 2§, 5§). Dessutom finns i flera skogs-
län en relativ geografisk närhet till regionala och nationella elnät som är nöd-
vändiga för eldistributionen. De stora skogsarealerna i Sverige gör det också 
möjligt att sprida vindkraften på stora geografiska ytor, vilket dämpar vind-
kraftens produktionsvariationer eftersom det blåser olika mycket på olika plat-
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ser samtidigt (Svenska Kraftnät, 2008, s. 3). Dessa aspekter samt nya kun-
skaper under 00-talet om vindstyrkor i inlandet ligger till grund för att Ener-
gimyndighetens så kallade riksintresseområden för vindbruk pekats ut i skogs-
miljöer i län som fram till år 2000 inte hade några vindkraftverk, till exempel 
Dalarna. Utvecklingen av vindkraft i det svenska skogslandskapet drivs också 
av det faktum att svenska skogslän de senaste åren attraherat kapitalstarka ut-
ländska investerare (Lundin, 2013-06-03). Sammantaget framstår inlandet och 
skogslandskapet ur ett kommersiellt och tekniskt perspektiv som mycket in-
tressanta exploateringsområden för vindkraften.  

Att studera vindkraft  
Vindkraften som studieobjekt har undersökts i ett stort antal vetenskapliga 
svenska och internationella undersökningar och avhandlingar de senaste de-
cennierna. Den överlägset största kunskapsmängden om vindkraft finns emel-
lertid i de naturvetenskapliga disciplinerna, främst de tekniska. Vindkraftens 
teknikutveckling, vindkraften i elsystemet, vindkraftens aerodynamik och 
vindkraftens turbulens, är några exempel på områden som undersökts de se-
nare åren bara i Sverige (Nätverket för vindbruk, 2015a). Vetenskapliga stu-
dier, som utifrån ett samhällsvetenskapligt fokus och med kvalitativ metodik 
undersöker vindkraften och dess effekter på människor och omgivningen 
finns, men är mer sällsynt. I de mer sentida svenska och internationella publi-
kationerna fokuserar forskarna huvudsakligen på vindkraft i hav eller på vind-
kraft i ett slätt- eller kustlandskap. I det geografiska fallstudieområde som står 
i fokus i föreliggande studie är vindkraften en förhållandevis ny företeelse i 
landskapet. Det första vindkraftverket i Dalarna byggdes till exempel först på 
00-talet. Det var också det första svenska vindkraftverket som byggdes i 
skogsmiljö. Ett samhällsvetenskapligt fokus på vindkraft i skogslandskap är 
en ny utveckling av vindkraftsforskningen.  
 
Mitt primära fokus har varit att leta litteratur och använda begrepp som belyser 
hur vindkraften lokalt planeras, accepteras och implementeras. Mitt sekundära 
fokus har varit att studera hur det politiska stödet och argumentationen, samt 
de ekonomiska villkoren för vindkraften, nationellt och globalt förändrats för 
att på så sätt kunna relatera och analysera det lokala materialet med och i en 
nationell och global kontext.  

Ett lokalt perspektiv 
Det finns flera svenska lokala fallstudier som handlar om hur vindkraft plan-
eras och hur vindkraftsplaner tas emot. Analyser av kommunala planprocesser 
och av tjänstemäns syn på vindkraft visar till exempel att lokala politikers och 
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tjänstemäns egna attityder samt tjänstemäns följsamhet till politikernas intent-
ioner, spelar en betydande roll för graden av lokal implementering (Bengtsson, 
2012; Khan, 2003). I till exempel Bengtssons (2012) studie förklaras tjänste-
männens makt och inflytande med att tjänstemännen, genom att de utvecklar 
förmågor att tidigt i politiska processer tolka det politiska landskapet, föregri-
per politiska beslut och idéer. I Khans studie (2003) visas hur tjänstemännens 
egna attityder till vindkraft är avgörande för att kommunen beviljar tillstånd. 
Khans (2003) och Bengtssons (2012) studier är genomförda i två mindre kom-
muner i Västsverige.  
 
Vindkraft från ett lokalpolitiskt perspektiv har beskrivits och undersökts av 
Westling (2012) som med hjälp av ”Actor Network Theory” analyserat hur 
lokala partier i Östergötland agerar när det plötsligt växer fram ett omfattande 
intresse från exploatörer att bygga vindkraft, samtidigt som några av dessa 
etableringars lokaliseringar är kontroversiella. Westling (2012) visar hur vind-
kraftsplanerna, på olika sätt, leder till att aktörer agerar olika och kopplar in 
egna politiska mål i vindkraftsplanerna. Andra forskare har studerat vilka de 
lokala materiella för- och nackdelarna är. Liljenfeldt (2013) har exempelvis 
undersökt de lokalekonomiska fördelarna av vindkraft i Västerbotten och be-
skriver dem bland annat som skatteintäkter, bygdemedel och lokala arbets-
möjligheter. Hon kommer fram till att de lokala ekonomiska förtjänsterna i 
stor utsträckning beror på exploatörernas vilja och lokala engagemang. Också 
Ejdemo & Söderholm (2015) har analyserat de lokalekonomiska konsekven-
serna av vindkraften, men utifrån en kvantitativ metodik. De når resultat att 
de regionala arbetstillfällena av vindkraften är begränsade men att den lokala 
ekonomin ändå påverkas positivt av vindkraften. Även om en relativt liten del 
av vindkraftens investeringar stannar i bygden så blir det ändå en märkbar del 
i den lokala ekonomin, då investeringarna är stora. Även Bodén (2014) har 
analyserat den lokala betydelsen av vindkraftens lokala fördelar i Norrland 
och når bland annat slutsatsen att vindkraftens lokala påverkan och nytta i 
större utsträckning, än vad den är idag, borde vara del i tillståndsprocessen.  
 
Allmänhetens deltagande i lokala plan- och beslutsprocesser har undersökts, 
både i svenska och internationella studier. I Waldo & Klintmans (2010) studie 
undersöks lokalbefolkningens möjligheter till inflytande i två fall, där båda 
handlar om storskaliga vindkraftsetableringar till havs – vindkraft i Öresund 
respektive i Kalmarsund. En slutsats i studien är att lokal delaktighet är 
mycket betydelsefull för att lokalbefolkningen ska acceptera vindkraften. Be-
slutsprocesserna måste uppfattas som legitima och rättvisa. Det lokala delta-
gandets betydelse för den lokala acceptansen, eller för att processer inte ska 
stöta på ett omfattande motstånd, har också studerats av flera andra i olika 
länder som till exempel Australien och Nederländerna (se exempelvis: Gross, 
2007; Khan, 2004b; Loring, 2007;  Wolsink, 2007). Det finns dock forskning 
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som under de senaste åren ifrågasätter om det egentligen är ett så kallat deli-
berativt förhållningssätt som leder till lokal acceptans (Bäckstrand, 2010, s. 
17), eller om det snarare är avsaknaden av strukturellt organiserat lokalt mot-
stånd som leder till att motståndet inte uppfattas av de lokala beslutsfattarna 
(Loring, 2007) ). Ett kompletterande perspektiv ges här av Toke (2002) som i 
sin studie visar hur en rationell och självisk allmänhet uppfattar vindkraftens 
egenvärde som lågt, och att det är avsaknaden av konkreta lokala nyttor som 
påverkar de lokala beslutsprocesserna, till vindkraftens nackdel. Legitima och 
rättvisa vindkraftsetableringsprocesser kan också betraktas utifrån en regional 
nivå och som en fråga om möjligheter eller risker mellan olika regioner och 
mellan centrum och periferi (Corvellec, 2006; Pasqualetti, 2011).  

Ett nationellt och internationellt perspektiv 
Ur ett globalt klimatperspektiv behöver fossil energi ersättas av förnybar 
energi. Enligt EU:s direktiv 2009/28 EG (om främjande av förnybar energi), 
ska andelen förnybar energi inom EU år 2020 motsvara 20 procent av den 
totala energianvändningen (Europaparlamentets och rådets direktiv, 2009). År 
2012 svarade den förnybara energin för cirka 14 procent av den totala energi-
konsumtionen i EU:s 28 medlemsländer (Europeiska kommissionen, 2013, s. 
3). År 2014 fattade kommissionen ett nytt ambitiöst beslut att 27 procent av 
energiförbrukningen fram till år 2030 ska baseras på förnybara energikällor. 
Det beslutet fastställdes emellertid enbart på Europanivå (Europeiska 
kommissionen, 2014, s. 6). Direktiv 2009/28 EG är bindande men målet har 
delats upp med hänsyn till medlemsstaternas varierande förutsättningar och 
utgångslägen. Sverige med utbyggd vattenkraft fick till exempel en i samman-
hanget hög nationell målsättning på 49 procent. 
 
Enligt Sveriges senaste energi- och klimatambition är ett av målen att den nat-
ionella konsumtionen av förnybar energi ska uppgå till minst 50 procent av 
den totala energiförbrukningen år 2020. Det är en procentenhet högre än vad 
europadirektivet fastställer för Sverige. Dessa politiska ambitioner avspeglas 
också i politiken för vindkraft. En planeringsram fastställdes år 2008 till en 
årlig produktionskapacitet på 30 terawattimmar (TWh) till år 2020 varav 20 
TWh skulle fördelas till land och resterande 10 till havs (Regeringens 
proposition, 2009, s. 42). Trots att det i slutet av år 2014 fanns cirka 3000 
vindkraftverk som tillsammans producerade cirka elva TWh – vilket är unge-
fär åtta procent av Sveriges totala elproduktion (Energimyndigheten, 2015-
10-20) – är det således långt kvar till det politiska målet.  
 
I studien använder jag bland annat begreppet ”det sociala gapet”. Det avser att 
belysa hur vindkraften uppfattas som något politiskt positivt, men trots detta 
har svårt att uppnå lokal acceptans när det väl ska byggas. Begreppet visar 
dels hur synen på lokala och nationella värden av byggd vindkraft skiljer sig 
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åt. Dels kan det också användas för att mer konkret spegla en klyfta mellan en 
generellt sett vindkraftpositiv allmän opinion och det faktum att lokala vind-
kraftsprojekt stöter på ett omfattande lokalt motstånd (se exempelvis: Aitken, 
2010b; Bell, Gray, & Haggett, 2005;  Eiser & Eiser, 2010; Wolsink, 2000). 
Slutsatser av forskning med det sociala gapet som utgångspunkt inbegriper 
ofta att lokalsamhällets medborgare inte varit delaktiga i beslutsprocessen och 
att de generellt haft dålig insyn i processen (se exempelvis: Waldo & 
Klintman, 2010; Wolsink, 2007). En slutsats från en svensk studie är att vind-
kraften ger ringa lokala konkreta fördelar och att vindkraftens visuella effekter 
och påverkan på landskapsbilden är för stora i relation till dess fördelar 
(Devlin, 2005). Forskning med det sociala gapet som utgångspunkt har emel-
lanåt också kritiserats för att ha ett direkt eller indirekt syfte att underlätta eta-
bleringen av vindkraft, och att forskningen går vindkraftsindustrins ärenden. 
Den här kritiken, som kommer från flera forskare, baseras på att forskningen 
inte i tillräcklig utsträckning syftar till att förutsättningslöst pröva en grön 
energiomställning, utan snarare belyser vad exploatören behöver göra och veta 
för att till exempel lokalboende ska övertygas om vindkraftens lokala fördelar, 
så att vindkraften kan byggas ut (se exempelvis: Aitken, 2008, 2010a; Barry, 
Ellis, & Robinson, 2008; Bell, Gray, Haggett, & Swaffield, 2013).  
 
För att kunna kontextualisera mitt lokala material och sätta det i ett större sam-
manhang har jag använt mig av undersökningar och forskningsartiklar som 
handlar om hur nationella politiker själva beskriver de nationella argumenten 
och drivkrafterna bakom vindkraften, och hur det politiska stödet för vindkraf-
ten förändrats de senaste decennierna. I till exempel Anshelm (2013) jämförs 
kritiken av vindkraftens miljöpåverkan med argumenten för annan förnybar 
energi. Bland annat slås fast att de politiska åsikterna för eller mot en använd-
ning av vindkraft skedde långt innan en storskalig vindkraft var planerad, till 
skillnad från debatterna om flera andra energislag. Kall (2011) analyserar 
också den nationella nivån och visar bland annat hur vindkraften under 00-
talet blev politiskt legitim och sågs som lösningen på global klimatproblema-
tik. Newell (2013) visar, genom en policyanalys, också betydelsen av hur det 
bland annat var de europeiska och globala politiska miljööverenskommelserna 
som under 00-talet påverkade riksdagsledamöternas argumentation och moti-
vering för svensk vindkraft. Allmänhetens opinion och attityd till vindkraft är 
också ett forskningsområde vars innehåll delvis varit relevant i tolkningen av 
det empiriska materialet. Allmänna attitydundersökningar visar nästan alltid 
ett stort eller mycket stort stöd för vindkraft men i till exempel Hedbergs 
(2014) svenska studie och av Devine-Wright i Storbritannien (2007) visas 
samtidigt hur vindkraften uppfattas olika beroende på till exempel kön, ålder 
och utbildningsnivå. Resultat från deras studier pekar på att kvinnor stöder 
vindkraften framför män, yngre framför äldre och högutbildade individer stö-
der utbyggnaden av vindkraft framför dem som är lågutbildade.  
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Ytterligare exempel på tidigare kunskap som ger en bakgrund till utvecklingen 
av vindkraft finns i sådan som behandlar frågor huruvida det finns en institut-
ionell ”vilja” eller inte att utveckla förnybara energislag. Till exempel om eta-
blerade kraftbolag, eller myndigheter, visar engagemang eller inte att utveckla 
nya energislag, eller om de håller fast vid beprövad teknik. Det finns flera 
studier som visar hur konservativa och försiktiga kraftbolagen varit att satsa 
på en ny och icke-konventionell energiform som vindkraft (se exempelvis: 
Agterbosch, Glasbergen, & Vermeulen, 2007; Agterbosch, Vermeulen, & 
Glasbergen, 2004; Jacobsson & Johnson, 2000; Wolsink, 2000). 

Avhandlingens begrepp 
I avhandlingen använder jag mig av ett flertal begrepp som bidrar till en analys 
av hur vindkraften lokalt planeras, accepteras och implementeras. Begrepp 
som rationell och kommunikativ planering, social acceptans samt lokal delak-
tighet och inflytande används inom en rad olika discipliner som kulturgeo-
grafi, statskunskap, antropologi och sociologi. Det stod tidigt klart i arbetet att 
det krävdes kunskaper från flera samhällsvetenskapliga discipliner för att jag 
skulle kunna tolka och reflektera över intervju- och dokumentmaterialet. För 
att förstå bakgrunden till hur stödet och argumentationen för vindkraften nat-
ionellt och globalt utvecklats och förändrats de senaste decennierna, har jag 
också studerat olika typer av rapport- och utredningsmaterial.  

Lokalsamhället som utgångspunkt  
Den rumsliga aspekten på temat vindkraft är central eftersom vindkraften all-
tid måste lokaliseras och alltid kommer att förändra platsen där den byggs. Det 
lokala rummet är dock svårt att avgränsa och rumsligt definiera. Var slutar och 
börjar det lokala? Utbytet och relationen mellan det lokala och det icke lokala 
förändras och omprövas ständigt vilket komplicerar uppgiften att avgöra vad 
som inkluderas och exkluderas i begreppet. 
 
I den här studien används begreppet lokalsamhälle och definieras som en plats 
där invånare kommunicerar och interagerar med varandra och där det finns 
varaktiga sociala lokala relationer. Lokalsamhället utgör också de mekanismer 
och strukturer i samhället som stöder invånarna att organisera sina liv (Flora, 
Flora, Spears, & Swanson, 2003). Lokalsamhället är en social arena utan 
egentlig geografisk avgränsning men där det i det här sammanhanget finns en 
relation eller ett aktivt förhållningssätt gentemot den plats, eller det läge, där 
vindkraftverk planeras och som kan komma att byggas eller har byggts. Inom 
lokalsamhället behöver inte alla vara ense. Olika grupperingar kan vara för, 
emot eller likgiltiga inför en etablering. Lokalsamhället representeras i av-
handlingen av ledamöter i intresseföreningar, som styrelseledamöter för delat 
markägande, så kallad gemensamhetsägd skog, som permanent- eller fritids-
husboende eller som småföretagare. 
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Begreppen lokalsamhälle och kommun skiljs åt i studien. Kommunen är en 
politisk enhet och definieras som ett territoriellt avgränsat område och en ad-
ministrativ enhet för lokalt självstyre (Nationalencyklopedin, 2011-03-12). 
Kommuner i avhandlingen avser primärkommuner som har vissa befogen-
heter och restriktioner reglerade av bland annat kommunallagen (SFS 
1991:900). En kommun är också en aktör i tillståndsprocessen av vindkraft 
både som prövningsmyndighet vid etableringen och som tillsynsmyndighet 
när verken byggts. Kommunala tjänstemän och kommunala politiker ger i av-
handlingen kommunens syn på vindkraftsetableringarna, de är också be-
nämnda som tjänstemän respektive politiker. 

Syfte och frågeställningar 
Avhandlingen syftar till att ge förståelse för olika lokala förhållningssätt och 
diskurser som påverkar och påverkas av den etablering och planering av stor-
skalig vindkraft som sker i glesbefolkade svenska skogslän.  
 
Syftet med avhandlingen är att förstå och analysera de planerings- och ac-
ceptansutmaningar som storskalig skogsbaserad vindkraft i Sverige står inför.  
 
Följande fyra frågeställningar är vägledande i arbetet: 
 
1) Hur beskriver tjänstemän de tidiga planprocesserna av vindkraft och hur 
kan dessa processer förstås i relation till planeringsteori?  
 
2) Vilka möjligheter och utmaningar med vindkraft artikuleras av lokala nyck-
elaktörer? 
 
3) Vilka diskurser kan identifieras när vindkraft planeras och hur påverkar de 
etableringen av vindkraft?  
 
4) Hur möjliggör planeringen av vindkraft delaktighet och social acceptans?   
 
Frågeställningar besvaras med hjälp av två delstudier. Kunskaper från den 
första studien har påverkat hur frågeställningar och genomförande av den 
andra delstudien utformats. Den första består av undersökningar av 12 olika 
vindkraftsetableringar i tre olika kommuner: Falun, Mora och Orsa. Plane-
rings- och etableringsprocessen analyseras i dessa kommuner utifrån ett kom-
munalt perspektiv och med hjälp av intervjuer och en dokumentanalysmetod 
som kallas processpårning (se George & Bennett, 2005). I studien har själva 
vindkraftverken en betydande roll. I den andra studien väljer jag i stället en 
vindkraftsetablering i en kommun: etableringen av vindkraft på ett område 
som kallas Finnmarken och som är beläget i Vansbro kommun. Den empiriska 
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grunden är också här en intervjustudie men analysen görs med ett diskursana-
lytiskt perspektiv vilket i huvudsak belyser olika tolkningar av vad ett hållbart 
och förnybart samhälle kan bestå i. Fokus i den andra studien läggs därför 
också mer på lokala aktörers betydelse i analysen av förutsättningarna för 
framtida vindkraftsetableringar i skogsmiljöer. De två studierna belyser två 
kompletterande perspektiv på frågan om planering och acceptans av vindkraf-
ten, samt identifierar lokala diskurser som visar de utmaningar som planering 
och etableringen av storskalig vindkraft möter.   

Disposition 
Kapitel två behandlar teorier om planering och om social acceptans. I kapitlet 
beskrivs också den vetenskapliga kritik som finns mot tillämpningen av soci-
ala acceptansteorier. I kapitel tre följer en beskrivning och en redogörelse över 
de val av metoder som används i avhandlingen. Kapitel fyra består av en re-
dogörande text för vindkraftens yttre förutsättningar i Sverige, främst i form 
av lagar samt politiska medel. Även mer rumsliga aspekter av vindkraftens 
fysiska förutsättningar och begränsningar behandlas. Kapitel fem och sex ut-
gör resultatredovisningen från den första studien, den som genomförs i Falun, 
Mora och Orsa. I kapitel fem diskuteras hur nyckelaktörer beskriver de tidiga 
etableringsprocesserna och vindkraftens för- och nackdelar, och här visas att 
det lokalt både saknas politiska visioner för vindkraften och vilja och strate-
gier för att bistå och möjliggöra att boende och andra aktörer träffas och sam-
talar med varandra. I kapitel sex beskrivs och analyseras hur vindkraften lokalt 
planeras och hur lokal planering för vindkraften följer ett rationellt planerings-
paradigm. Kapitel sju och åtta utgör resultatredovisningen från den andra stu-
dien. Kapitlet sju inleds med en kortfattad beskrivning av fallstudieområdet i 
Vansbro kommun. I kapitlet identifieras tre olika diskurser om vindkraft i re-
lation till att storskalig vindkraft planeras i kommunen. Kapitel åtta beskriver 
dels vilka aktörer som involveras vid en storskalig vindkraftsatsning och vil-
ken avgörande betydelse ett fåtal aktörer har för såväl planering som acceptans 
av vindkraft. Kapitel nio är ett avslutande diskussionskapitel där resultat och 
analyser från båda studierna strålar samman och diskuteras i fyra centrala slut-
satser. I kapitel tio ges en engelsk sammanfattning av avhandlingen. Sist följer 
en källförteckning samt tre bilagor: en med intervjufrågor, en med uppgifter 
över de intervjuade och en som i tabellform visar de studerade vindkraftspro-
jekten.  
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2 Lokal planering och social acceptans 

I detta kapitel redogörs för de teorier och begrepp som gör det möjligt att tolka 
det empiriska materialet. Svenska och internationella studier som behandlar 
planering av vindkraft samt hur den sociala acceptansen av vindkraft kan för-
stås och definieras utgör det teoretiska underlaget. De lokala aspekterna av 
vindkraften står i centrum men också vindkraftens ekonomiska, politiska och 
kulturella sammanhang.  
 
Samhällsplanering syftar till att under demokratiska former förverkliga poli-
tiska idéer om ett bättre samhälle och att tillgodose människors behov i sam-
hället (Hermelin, 2005, s. 306-307). Men intressen och grupper kan stå i kon-
flikt med varandra. Etableringen av vattenkraftverk, fjärrvärmeverk eller slut-
förvaring av kärnbränsle, ytkrävande och ofta lokalt kontroversiella, kräver ett 
beslutsfattande som tar hänsyn till flera olika typer av intressenter, politiska 
mål och sociala faktorer. Samhällsplanering handlar också om att värdera be-
tydelsen av och avväga intressen till exempel mellan ekonomisk tillväxt, 
social rättvisa och miljöaspekter – lokala som nationella. Ansträngningar att 
skydda miljön kan exempelvis leda till en ekonomisk nedgång med ökade so-
ciala spänningar som följd. Råvaror behövs för den ekonomiska tillväxten 
men måste samtidigt finnas kvar för framtida bruk. 
 
Fram till 1980-talet hade både politiker och energibransch betraktat vindkraft 
och vindkraftsplanering utan att egentligen beakta lokala, sociala och kultu-
rella aspekter. Tekniska utmaningar var i förgrunden (Wolsink, 2012, kap. 1). 
Intresset för faktorer utanför de tekniska benämndes då symptomatiskt nog 
också för ”non-technical factors”. De handlade huvudsakligen om att beskriva 
vad allmänheten ansåg om de nya teknikerna i samhället (Carlman, 1982). 
Under denna tid var också synsättet att staten eller energibranschen kunde på-
verka svaga opinionssiffror med riktade utbildningsinsatser eller med bättre 
kommunikation till dem som direkt påverkades av de nya energiinnovation-
erna (Wolsink, 2013). Carlman, som är kulturgeograf, var en av de första som 
visade att introduktionen av ny energiteknik också rymde andra dimensioner 
än sådana som kunde identifieras genom opinionsundersökningar. Carlman 
såg till exempel de sociala frågorna bredare än att bara handla om allmänhet-
ens generella åsikter om ett visst energislag. Hon menade att implementering 
av förnybar energi var ”a matter of public, political and regulatory acceptance” 
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(Carlman, 1984, s. 339). Hennes tankegångar om att betrakta vindkraftsimple-
mentering utifrån ett holistiskt perspektiv kom att fångas upp av andra fors-
kare först två decennier senare.  
 
Under de senaste decennierna har det funnits ett allt större intresse av att förstå 
sociala faktorers betydelse för implementering av nya energilösningar. En 
vanlig utgångspunkt har handlat om varför implementeringsgraden av förny-
bar innovativ energiteknik varit avsevärt lägre än vad till exempel allmänhet-
ens acceptans, nationella beslut och statliga riktlinjer gett uttryck för (Fast, 
2013; Wustenhagen, Wolsink, & Burer, 2007). Avståndet mellan å ena sidan 
ett nationellt politiskt och ekonomiskt stöd för förnybar energi och å andra 
sidan möjligheterna att implementera lokalt har beskrivits som en social 
klyfta, ett ”socialt gap” (Bell m.fl., 2005;  Bell m.fl., 2013). 
 
I Sverige är vindkraft inte bara en fråga för staten och de aktörer och invånare 
som har intressen där vindkraften byggs. Vindkraften innebär också en bety-
dande planeringsfråga för kommunerna. De svenska kommunerna ansvarar 
nämligen själva för hur och till vad det fysiska rummet inom kommungränsen 
används till. Det så kallade kommunala planmonopolet är en viktig förutsätt-
ning i den grundlagsskyddade kommunala självstyrelsen. De kommunala pla-
ninstrumenten samt på vilka sätt vindkraften planeras och hanteras av kom-
munala politiker och tjänstemän påverkar hur och om vindkraft implemente-
ras, och således också den svenska vindkraftsutvecklingen i stort.  
 
Det är svårt att dra en gräns för lokalsamhällets utbredning. Det lokala står ju 
inte för sig själv utan är en del av en internationell, nationell och regional hel-
het som den påverkar och påverkas av. Men ambitionen med detta kapitel är 
att utifrån lokalsamhällets och kommunens kontext fokusera på hur just kon-
kreta etableringar och lokal planering av vindkraften kan förstås och tolkas. 
Frågor som genomsyrar kapitlet är: Hur kommer människor till tals? Vem 
kommer till tals? Vilka modeller används för planering? Vilka möjligheter och 
risker uppfattar olika aktörer i lokalsamhället att vindkraften för med sig. 
 
Strukturen i kapitlet är som följer: Först redogör jag för generella principer 
och olika planeringstraditioner som finns i samhällsplanering. Därefter be-
handlar jag social acceptans av vindkraft med ett särskilt fokus på hur männi-
skor blir delaktiga i konkreta etableringsprocesser. Även den konkreta lokala 
nyttan av vindkraften behandlas. Sådana dimensioner som inte direkt associe-
ras till en lokal nivå utan är generella för alla vindkraftsetableringar i Sverige 
behandlar jag i kapitel fyra. Det kan till exempel röra ekonomiska förutsätt-
ningar för vindkraften och hur vindkraften betraktas i ett nationellt och globalt 
lagstiftnings- och policyperspektiv. En sammanfattning av den kritik som rik-
tats mot stora delar av forskningen om social acceptans avslutar kapitlet.   
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Lokal planering 
Ur ett nationellt perspektiv är lokal planering viktig för vindkraftsutveckl-
ingen i Sverige. Naturvårdsverket anser till exempel att den fysiska översikt-
liga planeringen är ett betydande verktyg för att påskynda byggandet av vind-
kraft (Henningsson, Ryberg, Hammarlund, Mels 2012, s. 87). I en rapport av 
Boverket visas också hur fysiska kommunala planer, där vindkraften är inklu-
derad, har en positiv effekt på vindkraftsutvecklingen. Planerna underlättar 
tillståndsgivningen. Olika intressen har ju då redan tidigare identifierats och 
vägts mot varandra (Boverket, 2012a). Inte bara planerna i sig, också politi-
kers och tjänstemäns attityder är viktiga för vindkraftsutvecklingen. Khan 
(2003) undersöker lokalpolitikers och tjänstemäns inställning till vindkraft 
och visar i sin studie att det i kommuner med vindkraftspositiva politiker och 
tjänstemän, som aktivt uppmuntrar till etablering, återfinns fler tillståndsgivna 
vindkraftverk än i kommuner där intresset från politiskt och tjänstemannahåll 
varit mer ljummet. Men i studien visas också att i kommuner med vindkrafts-
positiva politiker och tjänstemän har placeringen av vindkraften samtidigt 
skett på ett rumsligt ineffektivt sätt (Khan, 2003). Med ineffektivt avses att 
landskapspåverkan blivit onödigt stor eller att vindkraftverkens placering för-
sämrat varandras vindupptagningsområde. Jobert m.fl. (2007) påvisar något 
liknande. I deras studie beskrivs hur lokala politiker och tjänstemän vill att 
vindkraft byggs, men att de inte planerar den. Till exempel saknar de kunskap 
om var exploatörer har för avsikt att bygga vindkraftverk, eller i vilket antal. 
Jobert m.fl. visar att resultatet av detta är  ett lokalt motstånd. Nejsägare anser 
till exempel att vindkraften etableras planlöst och ”anarkistiskt”. Situationen 
har lett till att det nationella regelverket ändrats och att  byggandet av vind-
kraftverk i Frankrike lokalt reglerats (Jobert, Laborgne, & Mimler, 2007). Av-
saknaden av lokal acceptans påverkar därmed den mer storskaliga sociopoli-
tiska acceptansen. 
 
Planering innebär dock mer än att bara fysiskt organisera vindkraften i rummet 
på ett effektivt sätt. Som exemplen ovan visar är planering och acceptans av 
vindkraft två delar som hänger ihop. Lokal planering är också en viktig demo-
kratisk fråga. Planering kan nämligen bedrivas under många olika former och 
ske på flera olika plan (Nyström, 2003, s. 13). Skillnaderna mellan olika for-
mer kan bland annat behandla om det är medborgarnas eller planerarens infly-
tande som väger tyngst, eller om det är processen eller målet som är det mest 
centrala i planeringen. 

Intressant i detta arbete är hur tjänstemän och politiker reflekterar och ser på 
till exempel medborgarnas delaktighet i planeringen av vindkraft och vad det 
är som föranleder att vindkraft inkluderas i fysiska kommunala planer. För att 
förstå hur planeringen kan organiseras i en kommun kan en historisk tillba-
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kablick på hur den offentliga maktens planering utvecklats de senaste decen-
nierna vara till hjälp. Den visar att det finns ett antal huvudsakliga traditioner. 
De förhåller sig olika till sådant som rättvisa, makt och kunskap (Hermelin, 
2005, s. 311). I varierande utsträckning är det en handfull planeringsmodeller 
som varit normerande inom förvaltningskulturen de senaste decennierna, och 
det finns också till viss del en kronologi i utvecklingen (Sandercock & 
Lysiottis, 1998, s. 108). I praktiken har det dock skett överlappningar mellan 
olika modeller och idéer har ackumulerats på varandra över tid varför det i 
praktiken är svårt att peka på några helt renodlade modeller (Hermelin, 2005, 
s. 311).  
 
I nästa avsnitt följer en genomgång av ett antal olika planeringsmodeller som 
beskriver de olika huvuddragen. Av pedagogiska och praktiska skäl kommer 
jag dock presentera de olika modellerna som fristående från varandra.  

Planering för medborgarna 
Referenspunkten för olika planeringsmodeller är den traditionella rationella 
planeringen som utgår ifrån att beslut tas utifrån hur materiella intressen bäst 
kan tillgodoses och efter vilken påvisbar nytta beslutet har för beslutsfattarna 
(Nyström 2003 s. 80). Christoferson och Öhman (2000) visar också hur detta 
planeringsideal särskilt karaktäriserat den äldre planeringen i kommunerna 
vilken framför allt varit inriktad på fysiska planeringsfrågor. I rationell plane-
ring är det tekniska och ekonomiska viktigare än det sociala. Sociala aspekter 
är indirekt närvarande genom att planeringen syftar till att lösa kollektiva in-
tressen; dessa är också betydligt viktigare än vad den enskilda individens in-
tressen är (Friedmann, 1987, s. 19).  
 
En rationell planeringsprocess är tydligt uppdelad i moment som löper efter 
varandra i tid och rollfördelningen mellan politiker, tjänstemän och allmänhet 
är definierad och avgränsad till olika skeden i planeringsprocessen (Hermelin, 
2005, s. 312). Modellen är också hierarkiskt uppbyggd och möjligheter att 
kommunicera vertikalt, till exempel mellan planerare och allmänhet, är be-
gränsade. Planeraren är experten och löser allmänhetens problem. När proces-
sen startat är synpunkter från allmänheten överflödiga ty kunskapen finns hos 
planeraren (Sandercock & Lysiottis, 1998, s. 98). Den rationella planeringen 
är inte odemokratisk, men den bygger på idén om den representativa demo-
kratin. Planeraren är del av en politiskt styrd organisation och politikerna är 
valda av medborgarna vilket ger legitimitet åt hur planeringen bedrivs.   

Rationell planering av vindkraft skulle kunna förklaras på följande sätt. Stor-
skalig vindkraft har betydande miljöpåverkan och kan inte byggas överallt 
men kräver samtidigt goda vindförhållanden och tillgänglig infrastruktur. I 



 24

skogslän hamnar vindkraftverken därför på naturliga höjder i terrängen i när-
heten av Sveriges elnät. Nadai (2007) hävdar dock att det är svårt att förena 
en tekniskt optimerad placering som styrs av faktorer som till exempel ett bra 
vindläge, med ett folkligt deltagande. Planering av stora vindkraftparker ford-
rar ett beslutsfattande som är grundat på utvalda, mätbara och avgränsade fak-
torer och som görs av experter. Analyserna sker utifrån kriterier på en makro-
nivå och slutsatserna presenteras i kartor, tabeller och diagram. Planeraren är 
experten och analyserna bygger på kvantifierade underlag.  

Kritiken av den traditionella rationella planeringens möjligheter och rat-
ionalitet består av några olika delar. En rationell planering kritiseras för att 
vara odemokratisk. Den har dels kritiserats för att åsidosätta framför allt re-
surssvaga gruppers möjligheter att påverka besluten då processerna styrts av 
professionella experter. Hermelin (2005) sammanfattar den kritiken med att 
planeringen blir alltför teknisk, och samtidigt för lite politisk (Hermelin, 2005, 
s. 313). Som reaktion mot detta utvecklades andra planeringstraditioner och 
några av dem utvecklar jag längre fram i kapitlet. Dels har själva begreppet 
rationalitet analyserats och användningen av hur begreppet använts kritiserats, 
bland annat av Flyvbjerg (2003). Han menar i sin studie över planeringen i 
Ålborg i Danmark att begreppet i praktiken tolkas väldigt subjektivt, och att 
det blivit den betydelse av hur begreppet bäst passat dem med makt i samhället 
som blivit normerande, snarare än att det finns en generell definition av hur 
begreppet används. I studien kommer han fram till tio propositioner för att 
visa hur begreppen planering och makt förhåller sig till varandra. Flyvbjerg 
skriver att på det sätt som begreppet rationalitet i relation till planering tolkas, 
samhället glider successivt allt längre från några av de demokratiska funda-
ment, till exempel konflikter, maktanspråk och icke-konsensus, som är viktiga 
drivkrafter för att demokratier kan utvecklas i demokratisk riktning. I stället 
leder den rationella planeringen till en försvagning och successiv avveckling 
av dessa demokratiska principer. Ett rationellt tillvägagångssätt kommer där-
med i praktiken både att urholka demokratin och bli ett ineffektivt sätt att lösa 
de samhällsutmaningar som planeringen syftar till att hantera (Flyvbjerg, 
2003, s. 325). 

En annan kritik av rationell planering är att den egentligen inte alls är rationell; 
den kritiken utgår från två olika perspektiv. Dels att det är skillnad på besluts-
fattande som sker för första gången och på sådant beslutsfattande som fattas 
regelbundet. Är situationen unik och det inte finns något etablerat sätt att lösa 
situationen på uppstår lätt en osäkerhetskänsla. För att ändå ge sken av att 
beslut fattas på rationella grunder kvantifieras så mycket som möjligt av de 
data som ligger till grund för beslutet. Därmed uppfattas beslutsmodellen som 
mer rationell när den i själva verket mest är ett utslag av att involverade indi-
vider vill ha något skäl som uppfattas som rationellt, medan beslutsprocessen 
varit ostrukturerad och kännetecknats av osäkerhet (Sahlin, 1986, s. 22).  
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Medborgarnas planering 
Som motreaktion till den rationella planeringen uppstod under 1980- och 
1990-talen modeller som i större utsträckning syftade till att mer tillvarata 
medborgarperspektivet. De skiljer sig till viss del åt inbördes och har olika 
namn men har det gemensamma att de är uttryck för en utveckling där kom-
munikativa och relationella aspekter successivt blivit allt viktigare i plane-
ringen. Mål och medel blir i de här modellerna allt mindre separerade 
(Hermelin, 2005, s. 313). Gemensamt för dem är bland annat Habermas 
(1996) idéer om den kommunikativa rationaliteten. I planeringsmodeller som 
följer på den rationella planeringen får de en allt större inverkan. Kommuni-
kativ rationalitet säger att det finns ett kommunikativt förnuft i alla samhällen 
som är möjligt att komma fram till i konsensus (Habermas m.fl., 1996, s. 
325ff). Nedan belyser jag med fyra exempel modeller som beskriver utveckl-
ingen från en rationell planering till en mer kommunikativ planering.   

Advocazy model är en modell där planeraren talar och agerar för människor i 
samhällslivet som själva kan ha svårt att komma till tals. Likt en advokat för-
väntas planeraren som professionell aktör kunna presentera och företräda 
olika särintressen som han/hon själv på ett privat plan motsätter sig (Davidoff, 
2003, s. 213). Planerarens analyser baseras emellertid fortfarande huvudsak-
ligen på kvantifierade underlag. En likhet med den rationella planeringen är 
också det hierarkiska. Det är planeraren som sätter agendan och väljer fråge-
ställningar (Sandercock & Lysiottis, 1998, s. 89). 

Sett i ett historiskt perspektiv har planeringsformer utvecklats i olika rikt-
ningar där graden av radikalitet och medborgarinkludering skiljer dem åt. I 
equity planning är till exempel det politiska tydligare men makten är fortfa-
rande hos planeraren. Planerarens arbete syftar dock till att omfördela makt 
från välbärgad lokal elit till grupper som har ett socialt utanförskap i sam-
hället. Planerarens syfte är att fokusera på fattiga och marginaliserade med-
borgares situation. Riktningen tar också sin utgångspunkt i en uppfattning att 
samhället i dess nuvarande form är orättvist. Modellen påminner om advocazy 
model så till vida att det är planeraren som står i centrum. Det är också plane-
raren som tolkar medborgarnas behov och hur problem bäst kan lösas 
(Sandercock & Lysiottis, 1998, s. 93).  

I social learning är planerarens roll att tillvarata medborgarnas egna kun-
skaper och planeringen sker i samförstånd och dialog med dem som berörs av 
beslutet. Tillvägagångssättet att involvera olika aktörer är dock inte formali-
serat. Exempelvis varierar det vilka aktörer som blir involverade i olika frågor. 
Den här modellen betonar processen och det relationella; att planeraren får en 
personlig relation till de berörda för att underlätta konstruktiv dialog. Tolk-
ningar är viktiga men det centrala är hur planeraren använder och distribuerar 
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sin kunskap till dem som berörs av besluten (Sandercock & Lysiottis, 1998, s. 
95).  

 
Utvecklingen från en rationell till en mer kommunikativ planering, som utgår 
från det goda samtalet och förnuftet i kommunikativa händelser, har också 
stött på en del kritik. Bland annat finns en kritik som handlar om att kommu-
nikativ planering utvecklats till att mer karaktäriseras av förhandling, snarare 
än samtal, och att det därmed blivit svårt att skilja på vad som är ett allmänt 
intresse och vad som är ett särintresse (Hermelin, 2005, s. 314). Sedan grän-
serna mellan vad som räknats som privata respektive offentliga verksamheter 
blivit allt mer diffusa, har den kritiken också successivt vuxit (Perry, 2003, s. 
157). Den kritiken gäller särskilt det ideal som kallas för ”utvecklingsplane-
ring”, eller ”förhandlingsplanering”. Den har fått en ökad betydelse som pla-
neringsideal då kommunerna sedan 1990-talet fått en ökad betydelse i rollen 
att vara en ”samlande kraft för lokal utveckling” i områden utanför kommu-
nernas eget kompetensområde, det vill säga där kommunerna själva inte har 
möjligheter att bedriva någon egen verksamhet utan är beroende av att andra 
aktörer agerar (Christoferson & Öhman, 2000, s. 216).  
 
I utvecklingsplanering finns dock inget egenvärde att det är just medborgare 
som inkluderas i planeringsprocessen, och den är därför olik andra kommuni-
kativa planeringsideal. Utvecklingsplaneringen syftar i stället till att leverera 
välståndsökningar och delar därmed målet med det rationella planeringside-
alet att resultatet är det viktigaste. Men den rationella planeringen är betydligt 
mer regelstyrd. Utvecklingsplaneringen tar i stället fasta på hur marknaden 
och det offentliga är ömsesidigt beroende av varandra. Flexibla, informella 
samarbetsformer av projektkaraktär är signifikanta för utvecklingsplaneringen 
(Aronsson & Mels, 2010, s. 34). Kritiken av den här planeringsmodellen hand-
lar också om svårigheter för allmänheten att kräva ansvar. Många aktörer del-
tar i processen men för en utomstående blir det svårt att uttolka vems föreställ-
ningar det är som egentligen speglas i resultatet. Den demokratiska förank-
ringen är svår att tyda och möjligheterna till insyn i processerna är små. I pla-
neringsformen framstår det därför som att verkliga politiska kärnor, som reella 
intresseskillnader mellan individer och grupper och icke-förenliga visioner, 
döljs (Christoferson & Öhman, 2000, s. 217).   

Från planering för medborgarna till planering av medborgarna 
Ett sammanfattande och komprimerat sätt att beskriva hela utvecklingen av 
planeringen de senaste decennierna är att återge Arnsteins (1969) typologi 
över hur utvecklingen till ett successivt ökat medborgarinflytande i plane-
ringssammanhang kan se ut. Hon använder bilden av en stege och på stegpin-
nen längst upp finns den totala exekutiva planeringsmakten hos medborgarna 
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själva. Till skillnad från Sandercocks (1998) synsätt är Arnsteins (1969) pla-
neringsutveckling normerad efter respektive modells förmåga att inkludera 
och ge befogenheter till medborgarna.  

Som Arnsteins (1969) nedersta steg finns beskrivningar av en planering som 
handlar om hur medborgare övertygas att tro att de varit involverade i ett be-
slutsfattande, men där de i själva verket haft ett obetydligt inflytande. Arnstein 
själv använder ordet manipulerad för att beskriva vad medborgarna blivit 
(1969, s. 218). För Arnstein är exempel på stegpinne ett när planerare och 
politiker hänvisar till möjligheter till inflytande. Han ger exemplet där plane-
raren hävdar att allmänheten gärna får vara med i processen, men att intresse 
för deltagande varit lågt. Den andra nivån är när planerare beskriver medbor-
garna som inkompetenta och därför inte behöver lyssnas på. Medborgarna be-
döms inte tillräckligt insatta och planerare och beslutsfattare ignorerar deras 
åsikter. Stegpinne nummer tre handlar om att allmänheten ges information om 
vad besluten handlar om men planeraren har ingen egentlig intention att lyssna 
till medborgarnas synpunkter. Planeraren informerar i stället via envägskom-
munikation. På det fjärde steget ges medborgarna möjligheter att delta, men 
det karaktäristiska är att allmänheten deltar mer i processen än i själva frågan. 
Deltagandet mäts i antalet besökare, i antal medborgarfrågor och via attityd-
undersökningar. Enligt Arnstein (1969) ges allmänheten i dessa attitydunder-
sökningar dock inte några möjligheter att förstå själva syftet med att vara del 
av undersökningarna. De tre efterföljande stegpinnarna visar i ökande grad 
hur medborgare tar kontrollen över planeringen och att medborgarna slutligen, 
på det sista steget, har det totala budgetansvaret och också ansvarar för hela 
planeringen.  

Social acceptans 
Social acceptans är en teori som syftar till att utveckla fördjupade kunskaper 
om processer och drivkrafter i utvecklingen av ett förnybart samhälle och im-
plementering av förnybar energi. Den utgår från ett helhetsperspektiv och be-
skriver faktorer som, oavsett geografisk skala, förklarar hur en energiinnovat-
ion får fäste och accepteras av både aktörer och strukturer i samhället. Särskilt 
när frågan på ett eller annat sätt är kontroversiell utgör teorin om social accep-
tans ett verktyg för att förstå helheten. 
 
Inom forskningen har begreppet social acceptans använts i olika typer av sam-
manhang. De dominerande fälten har ändå gällt frågor om implementering, 
förankring, lokalisering och planering och oftast har forskningen om social 
acceptans också handlat om förnybar energi, i synnerhet vindkraft (Fast, 2013, 
s. 855). År 2007 visade Wüstenhagen m.fl. (2007) hur social acceptans kunde 
definieras genom att dela upp begreppet i tre dimensioner: lokalsamhälle, 
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marknadskrafter och politisk vilja, som var för sig visade på likheter till hur 
Carlman (1984) beskrev vindkraftens utmaningar. Enligt henne karaktärisera-
des implementeringen av vindkraft under 1980-talet utifrån ett nästintill ensi-
digt fokus på teknik och ett ointresse för sociala- och institutionella faktorer. 
Hon efterlyste ett helhetsperspektiv.  
 
Liksom Carlman (1984) betraktar Wüstenhagen m.fl. (2007) social acceptans 
utifrån ett systemperspektiv men, som kontrast till Carlman, poängterar bety-
delsen av bland annat det rumsliga och lokala. Wüstenhagen m.fl. (2007) me-
nar att de tre dimensionerna tillsammans, inte var för sig, förklarar hur förny-
bara energislag får ett konkret genomslag i samhället, till exempel att konsu-
menter beslutar sig för att köpa solceller eller specifikt efterfrågar vindel. Den 
bärande idén är att alla dessa tre dimensioner behövs för att en förnybar ener-
giinnovation kan få ett reellt genomslag i samhället.  

Tre dimensioner 
Teorin om social acceptans beskriver hur implementering av ny energiteknik 
påverkas av tre olika dimensioner. Wüstenhagen m.fl. (2007) redovisar dessa 
med hjälp av en geometrisk triangel (Figur 2.1) nedan. Hörnen i triangeln re-
presenterar de tre dimensionerna. 

 

                           Sociopolitisk acceptans (Socio-political acceptance) 

 

 

       Lokalsamhällets                   Marknadens                         
       acceptans                                                 acceptans        
       (Community acceptance)  (Market acceptance) 
 
Figur 2.1 Wüstenhagen m.fl. (2007) tre dimensioner. 
 

• Sociopolitisk acceptans är den acceptans som etablering av en verk-
samhet har och får på ett generellt plan. Dimensionen visar också på 
strukturer snarare än på unika fall. Allmänhetens attityder liksom rele-
vant lagstiftning svarar på graden av sociopolitisk acceptans. Wolsink 
(2012) menar att beslutsfattare under 1980-talet betraktade frågan om 
acceptans som huvudsakligen en fråga om sociopolitisk acceptans, inte 
en fråga som gällde lokalsamhället. Stöd i lagstiftningen och positiv 
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opinion var tillräckliga indikatorer för att bygga vindkraft. Implemen-
teringen sågs inte som någon kontroversiell fråga eller hinder.  

• Marknadens acceptans sätter fokus på konsumenters och investerares 
beteenden. En kommersiell efterfrågan är en förutsättning för att at-
trahera investerare som ser en ekonomisk potential i att bygga vind-
kraft. Marknadsfaktorer påverkar också spridningen av tekniska inno-
vationer i rummet. Kåberger (2003) lyfter fram potentialen hos 
svenska hushåll att via marknaden påverka energiomställningen. Han 
studerar olika grupper av elkonsumenter och analyserar utifrån hur 
mycket dyrare ett miljövänligt alternativ får vara för att fortfarande 
vara ett intressant köpval. I Eks (2005) studie konstateras dock att 
marknaden för ”grön” el är otillräcklig i storlek för att i sig skapa för-
utsättningar att nå regeringens mål med vindkraften. Den ”inre” logi-
ken hos marknadskrafterna har också undersökts. Etablerade kraftbo-
lag agerar i linje med sin företagshistoria och företagskultur. Etable-
rade synsätt påverkar bolagens intresse och drivkrafter i satsningar på 
nya affärsområden, exempelvis förnybar energi. Den ”anda” som på-
verkar större och äldre kraftbolags beslut vid satsningar på något 
”nytt” beskrivs av flera, bland annat Carlman (1990, s. 186ff) och 
Wolsink (2000, 2013). Diskussioner om marknadens acceptans och 
sociopolitisk acceptans fordrar inte på något omedelbart sätt en utpe-
kad plats eller en konkret etablering för att diskuteras och kan bli trub-
biga redskap när lokalspecifika förutsättningar och frågor analyseras. 
I dessa dimensioner förs i stället resonemangen på en mer generell 
nivå.  

• Till skillnad från de övriga dimensionerna har dimensionen om lokal-
samhällets acceptans en tydlig rumslig karaktär då den fokuserar på 
vad som händer i samband med konkreta etableringar. Dimensionen 
står i fokus och kommer att behandlas under resten av kapitlet.  

Dimensionernas relation till varandra 
Triangelformen symboliserar dimensionernas beroenden av varandra men in-
nebär inte att teorin ska tolkas som att dimensionerna har ett statiskt styrke-
förhållande till varandra. De behöver inte vara lika starka och dimensionernas 
inbördes betydelse kan också variera över tid, men avsaknad av någon av di-
mensionerna kan ge förklaringar till varför vissa nya energitekniker haft svårt 
att få ett genomslag i samhället. Carlman (1990) visar till exempel att, trots 
allmänhetens positiva inställning till tekniken, så utvecklades inte svensk 
vindkraft. Detta på grund av svenska nyckelaktörers subjektiva uppfattningar 
om vindkraft vilket bromsade utvecklingen, trots att allmänheten såg positivt 
på energislaget. Andra exempel är hur nationella miljömål påverkats av bland 
annat Europeiska direktivet om främjande av utbyggnad av förnybar energi 
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samt globala överenskommelser såsom Kyotoprotokollet. Samtidigt har det 
varit bristande lönsamhet för privata aktörer att minska sitt beroende av fossila 
bränslen eftersom nationella koldioxidskatter inte fått något större internation-
ellt genomslag. Sverige är ett av ett fåtal länder i världen som har infört nat-
ionella koldioxidskatter (Carbon Tax Center, 2015) 

Vindkraftsetablering och procedur  
Betydelsen av den konkreta etableringen finns i Wüstenhagens m.fl. (2007) 
dimension om lokalsamhällets acceptans. Den delar författarna upp i tre olika 
aspekter: distributionell och proceduriell rättvisa, samt frågor om tillit 
(”trust”). Distributionell rättvisa behandlas längre fram i kapitlet under rubri-
ken: ”Möjligheter och nackdelar med vindkraften”. Med tillit avses vilket för-
troendekapital olika nyckelaktörer har eller visar upp under konkreta etable-
ringsprocesser. Frågor om tillit kommer emellertid inte behandlas som ett en-
skilt tema och redovisas i detta kapitel i stället här, i anslutning till de proce-
duriella aspekterna.  
 
Enligt Wüstenhagen m.fl. (2007) handlar proceduriella aspekter bland annat 
om hur medborgerlig insyn och deltagande i implementeringsprocesser av 
vindkraft organiseras, kommuniceras och får för betydelse, när vindkraft kon-
kret planeras. I dessa resonemang finns innehållsliga paralleller till de olika 
former av de samhällsplaneringsparadigm jag redovisade i början av kapitlet. 
Men skillnaden dem emellan är att de proceduriella aspekterna utgår från en 
konkret etablering, inte att göra en plan för hela samhället eller att till exempel 
planera i en specifik fråga för hela kommunen. I Sverige är det exploatören 
som genom Miljöbalkens paragrafer om bland annat samråd har huvudansva-
ret för att berörda och intresserade involveras i deras konkreta vindkraftseta-
bleringsprocesser.  
 
I litteraturen finns två olika sätt beskriva och se på frågan om procedur i relat-
ion till konkreta vindkraftsetableringar. Enligt det ena sättet finns en uttalad 
tilltro till lokalsamhällets förmåga att samarbeta och till dialogens betydelse 
för att nå konkreta och legitima resultat. Inriktningen vilar på det deliberativa 
demokratiidealet och har dominerat vindkraftsforskningen under 00-talet, och 
också blivit normbildande för hur lokal procedur i relation till vindkraften or-
ganiseras. Under 2010-talet har det emellertid rests röster som ifrågasatt den 
här inriktningens effektivitet.  
 
Det andra sättet att beskriva procedur i relation till konkreta vindkraftsetable-
ringar vilar på ett antagande att lokalsamhället inte förmår, eller vill, agera för 
lokal vindkraft. Idéerna i den inriktningen kan spåras tillbaka till forskning 
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gjord på 1960-talet. I det tidiga 00-talets litteratur har de idéerna fått ett be-
gränsat utrymme men verkar ha fått viss renässans under 2010-talet. Jag ska 
utifrån olika författare beskriva de två inriktningarna nedan. 
 

Samarbete och samtal 
Det finns ett otal studier som visar att beslutsprocesser karaktäriserade av öp-
penhet, lyhördhet, delaktighet och tydlighet, främjar etablering av vindkraft 
(Aronsson & Mels, 2010; Jobert m.fl., 2007; Waldo & Klintman, 2010; 
Wustenhagen m.fl., 2007). I dessa och i många andra och liknande studier 
undersöks exempelvis huruvida olika lokala aktörer upplevt att de haft ett re-
ellt inflytande under konkreta etableringsprocesser.  En av slutsatserna i till 
exempel en australiensisk studie var att lokalsamhällena i form av lokalboende 
föredrog att vara en del av processen men att de snarast betraktades som pas-
siva informationsmottagare (Gross, 2007). I Waldo & Klintmans (2010) stu-
die, där författarna intresserar sig för ett deliberativt demokratiperspektiv, 
konstateras också att bristerna med att inkludera olika parter i en lokal besluts-
process ofta överskuggar det konkreta slutresultatet.   
 
För vindkraftsbranschen, som blivit medveten om betydelsen av information, 
tidigt deltagande, transparenta processer och på vilka sätt som etableringspla-
ner ”läggs fram” för möjligheterna att bygga vindkraft, finns både konkreta 
handlingsplaner att följa för att få metodmässig guidning i vindkraftsetable-
ringsprocesser, och vetenskapligt material som ger en del praktiska råd. Vind-
kraftsbranschen har till exempel tagit fram en särskild ”uppförandekod” om 
hur kommunikationen med lokalsamhället bör se ut (Henningsson  m.fl., 2012, 
s. 141; Svensk Vindenergi, 2012).  I Mels & Aronssons (2010) studie visas 
hur etableringsprocesserna förändrats och att det under det senaste decenniet 
blivit allt viktigare för exploatören att visa på öppenhet och ha en lokal dialog 
när vindkraft planeras. Detsamma gäller planering av andra verksamheter som 
påverkar den fysiska omgivningen. Trenden inom planering har sedan 1990-
talet varit att komma bort från kvantitativt präglade och specialiststyrda pro-
cesser till former som mer inkluderar perspektiven från dem som bor och ver-
kar på en plats (se till exempel: Mels, 2016, s. 50).   

Samtal och delaktighet efter deliberativa principer 
Idéerna med att öppna upp beslutsprocesser, låta berörda komma till tals och 
skapa fora för delaktighet bygger på en praktisk tillämpning av deliberativa 
demokratiideal. Det centrala i ett deliberativt demokratiideal är dess betoning 
på att alla som på något sätt involveras eller berörs av en process, ska ha lika 
stor möjlighet att påverka den. Ekonomisk eller politisk makt ska inte öka del-
tagares möjligheter till inflytande. Habermas skriver; ”the forceless force of 
the better argument” är det som idealiskt är vad som betyder något (1975, s. 
108). Detta fordrar samtidigt att deltagare ska gå in i samtal med öppenhet, 
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prestigelöshet och också vara beredda att överge sina egna ståndpunkter om 
andras argument visar sig bättre. Waldo & Klintman (2010) argumenterar för 
att detta är en alltför idealiserad bild av verkliga situationer men att frågor 
utifrån ett deliberativt förhållningssätt ändå är relevanta för att få klarhet om 
processens legitimitet. De poängterar till exempel att det är en skillnad mellan 
deltagande och delaktighet. Deltagande sker när människor dyker upp på ett 
annonserat möte, men delaktighet baseras på en känsla; för att vara delaktig 
måste man också uppleva att man är det. Deliberativa ideal syftar till att få 
berörda att bli delaktiga i processen, inte enbart att höja deltagandet (Waldo 
& Klintman, 2010, s. 52).  
 
Ett sätt att få människor delaktiga i utformningen av landskapet är genom ”del-
tagande landskapsanalyser” (Mels & Mels, 2014). Det är ett samlingsnamn 
för en uppsättning olika metoder som syftar till att fånga in subjektiva, kvali-
tativa och platsbundna värderingar i beslutsprocessen, och samtidigt minska 
betydelsen av fjärranalyser och kvantifierbara aspekter. I modellerna förut-
sätts att deltagarna kommer in tidigt i processen, inte strax innan beslut fattas. 
I modellerna förutsätts också att det sker ett aktivt informationsarbete och 
kommunikation för att både inkludera människor och att tillvarata deras syn-
punkter. Det fordras också institutionella förutsättningar för att genomföra den 
här typen av upplägg. Det finns en rad exempel på olika former av deltagande 
landskapsanalyser; seminarier, workshops, ”gåturer” och deltagande kartering 
med hjälp av GIS, Geografiskt Informations System är några (Mels & Mels, 
2014). Men det finns också en rad andra metoder som syftar till att så många 
perspektiv och kvalitéer som möjligt ska ventileras innan en process leder 
fram till ett beslut. World Café, Open Space och Planning for Real är andra 
metoder som syftar till att öka/skapa delaktighet i beslutsprocessen (Art of 
Hosting, 2014).   

Förtjänsterna med ett deliberativt förhållningssätt  
För vindkraftförespråkare lyfts ett brett deltagande och ökad delaktighet fram 
som ett sätt att skapa social acceptans och ett sätt att förhindra människor från 
att inta en så kallad ”Not In My Back Yard-attityd” (NIMBY). 

I litteratur om vindkraft dyker NIMBY-fenomenet upp i ett stort antal artiklar 
som handlar om implementering och acceptans (till exempel: Cotton & 
Devine-Wright, 2011; Devine‐Wright, 2009; Groothuis, Groothuis, & 
Whitehead, 2008; van der Horst, 2007; Wolsink, 2000). Not In My Backyard-
begreppet beskriver ett fenomen där individer är positiva till en viss verksam-
het i allmänhet men inte accepterar denna verksamhet i sin egen närhet, på sin 
egen ”bakgård”. De vill gärna dra nytta av fördelarna men inte själva ta några 
nackdelar med verksamheten. Individerna blir därmed så kallade ”free riders” 
(O'hare, 1977). Wolsink menar dock att lokal skepsis till vindkraft ofta felakt-
igt tolkas som uttryck för NIMBY. En kritik av begreppet handlar om att det 
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använts för att förklara alla individers negativa synpunkter och uppfattningar 
kring en verksamhetsetablering som uttryck för ren egoism. Bokstavlig 
NIMBY-ism beskrivs som sällsynt och alla skäl som anförs mot en etablering 
är inte uttryck för NIMBY (Wolsink, 2000). I stället är NIMBY ett uttryck för 
att individer inte får vara delaktiga i beslutsfattandet. Wolsink (2000) menar 
att öppna processer och bred delaktighet där reellt inflytande ges till delta-
garna skulle visa att människor inte har så själviska egenintressen som 
NIMBY-begreppet låter påskina.  

Studier pekar på att lokala diskussioner karaktäriseras av ett förhållandevis 
polariserat tonläge. Ett resultat av detta är att detta skapar en förvrängd bild 
av både stöd för och motstånd till vindkraften. Nyanserade och konstruktiva 
ifrågasättanden, av både argument för och mot vindkraft, kommer inte fram 
under sådana förhållanden. I stället vidgas de lokala klyftorna, aktörer stigma-
tiseras och de förenklade och generaliserade slutsatserna ger successivt allt 
sämre förutsättningar för olika intressen att samsas (till exempel Wolsink, 
2007). Det polariserade och agiterade tonläget blir till en ond cirkel, och i stäl-
let för att intressemotsättningar tillåts överbryggas genom dialog leder situat-
ionen snarare till att avstånden mellan intressen och mellan olika grupper 
växer. Att till exempel sätta en NIMBY stämpel på allt motstånd är ett sätt att 
generalisera motståndet och försvåra dialog mellan olika intressen (Aitken, 
2010a, s. 1836ff; Ellis, Barry, & Robinson, 2007, s. 520ff). Deliberativa sam-
talsformer ska motverka det polariserande och i stället medverka till att alla 
intressenter ges reella möjligheter att uttrycka sina uppfattningar, inte bara de 
som har de tydligaste och starkaste åsikterna. De öppna samtalen kan fungera 
som en modell för att nå dem som befinner sig i en gråzon, mellan svart och 
vitt, och som har både en positiv och negativ attityd till vindkraften. Idén med 
en deliberativ beslutsprocess är att alla åsikter och värderingar ska beredas 
plats i beslutsprocessen. Ostrom (2000; 1999) använder inte ordet deliberativ 
men visar i sin forskning hur lokalsamhällen själva besitter förmågan att 
komma fram till beslut om hur allmänna resurser ska och bör nyttjas. Hon 
menar att man på den lokala nivån också är mest kompetent, i jämförelse med 
till exempel en centralmakt, att avgöra hur gemensamma naturresurser bäst 
kan användas, nu och i framtiden. Ett lokalt ansvar över brukande av naturre-
surser är också ett effektivare och både mer ekologiskt och socialt hållbart sätt 
att använda naturresurser på. Utifrån sin forskning pekar hon på hur några få 
gemensamma lokala principer, eller överenskommelser, förhindrar att ett ge-
mensamt nyttjande av naturresurser leder till ett materiellt överutnyttjande av 
själviska, och kortsiktigt rationella, medlemmar. En av de principerna beskri-
ver vikten av deltagande och att människor som påverkas av de gemensamt 
uppsatta reglerna också ska ha ett reellt inflytande över processen att förändra 
den (Ostrom, 2009). Det ska dock poängteras att hon fokuserar på frågor där 
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det handlar om lokala naturresurser i ordets ganska snäva betydelse, inte i frå-
gor som är av mer internationell och global karaktär (se till exempel Ostrom 
m.fl., 1999, s. 278).  

 
Deliberativa ideal ska leda samhället i en mer hållbar riktning men begreppet 
ska inte ses som något instrumentellt. Idealen vittnar snarare om vikten av att 
deltagare har ett öppet förhållningssätt och under processens gång lär sig och 
tar till sig både kunskaper och värderingar av varandra. Individers uppfatt-
ningar är nämligen inte oböjliga utan skapas och omprövas ständigt i kommu-
nikativa processer (Aronsson & Mels, 2010, s. 85). I Lövbrands & Khans 
(2010) analys om vad de kallar den deliberativa vändningen (the deliberative 
turn) är ett centralt antagande att deliberativa arbetsformer också medverkar 
till att individer under processens gång tar till sig de ”goda” argumenten och 
distanserar sig från sina själviska intressen. På så sätt kommer processen få 
deltagare att agera i en riktning som är det bästa för samhället och för kollek-
tivet i stort (Lövbrand & Khan, 2010, s. 51). 

Kritiken av det deliberativa förhållningssättet 
Under 2010-talet har det rests vissa frågetecken kring huruvida de deliberativa 
formerna är särskilt effektiva. I sin forskningsöversikt om begreppet social 
acceptans hänvisar till exempel Fast (2012) till att det saknas empiriskt stöd 
för att deliberativa, breda och öppna processer skulle leda fram till lösningar 
som är socialt och ekologiskt hållbara. Det saknas helt enkelt fall som bekräf-
tar att modellen fungerar i praktiken och har förmåga att leverera lösningar för 
en bättre miljö (2013, s. 863). Bäckstrand m.fl. (2010) skriver också att länken 
mellan de deliberativa legitima processerna och miljöeffektiva resultat tycks 
vara svag (2010, s. 17). Ostroms (1999) forskning skulle dock kunna bekräfta 
motsatsen men hennes slutsatser bygger på studier av naturresurser som lokal-
befolkningar nyttjar för sin överlevnad, till exempel bevattningssystem i Ne-
pal. Hon beskriver att det är tveksamt om slutsatserna kan appliceras på större 
mer globala miljöfrågor (1999, s. 278, 280). Hopkins (2008) transitionsrö-
relse, eller den så kallade omställningsrörelsen, är förvisso en global rörelse 
som genom lokalt förankrade initiativ syftar till att möta globala utmaningar 
– till exempel klimathotet, eller ”peak oil” – med praktisk handling. Jag tolkar 
omställningsrörelsen som ett exempel på en praktisk översättning och tolkning 
av Ostroms (2009) idéer, men huruvida den rörelsen bidragit till konkreta för-
ändringar är inte vetenskapligt undersökt.  

En anledning som nämns varför de deliberativa idéerna inte anses kunnat le-
verera betydelsefulla lösningar är att ledande nationella politiker inte accepte-
rat metoden (Hildingsson, 2010, s. 162). Deliberativt beslutsfattande beskrivs 
fungera så länge staten inte har något egentligt intresse i frågan. Men så fort 
frågan kommer upp på viss nivå på den politiska agendan sjunker de politiska 
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incitamenten att låta deliberativa modeller styra lokala beslutsprocesser 
(Bäckstrand, 2010, s. 231).   

Det riktas också kritik mot att marknadskrafter ”koloniserat” deliberativa ar-
betsformer och förstärkt, snarare än minskat, de asymmetriska maktförhållan-
den som finns mellan olika intressenter i beslutsprocesser (Lövbrand & Khan, 
2010, s. 57ff). Flera studier visar att det är de resursstarka aktörerna som syns 
och påverkar mest under en etableringsprocess (Aronsson & Mels, 2010, s. 
28; Hammarlund, 2002, s. 107).  

 

Samtal rår inte på egenintressen 
I forskningslitteraturen om vindkraft och dess beslutsprocesser finns också en 
helt annan sida representerad som inte tar avstamp i att det är ett inkluderande 
och öppet beslutsfattande som leder till att lokalsamhällen väljer att bygga 
vindkraft. Idén i den litteraturen är i stället hur det finns individuella och so-
ciala logiker som pekar på betydelsen av egenintressen och hur svårmotiverat 
det är för grupper att göra lokala uppoffringar för det globalas skull.   
  
Lokala debatter tenderar att spegla svart och/eller vitt. Dels drivs detta av att 
det är starka exploateringsintressen som färgar av sig på hur planer och förslag 
presenteras (Aitken, 2008, s. 65). Dels finns i många etableringsprocesser en 
aktiv vindkraftsopposition som på olika sätt skaffar sig ett betydande infly-
tande (till exempel: Bell m.fl., 2005; Westling, 2012). Ett sätt att tolka den 
polariserade lokala situationen är som ett resultat av att beslutsprocesser bris-
ter i öppenhet och att människor inte ges eller har möjligheten att påverka 
etableringen. Ett annat sätt att illustrera hur processer och inflytande påverkar 
etableringar är utifrån betydelsen av egenintressen och kollektiv logik.  

 
I Tokes (2002) studie analyseras allmänhetens deltagande och inflytande i 
olika tillståndsprocesser. Studien sker i två länder: Danmark och Storbritan-
nien och teorierna hämtas delvis utifrån Olsons (1971) argument. Olson argu-
menterar för att en liten, motiverad grupp har ett större inflytande i politiska 
beslutsprocesser än vad en stor oorganiserad grupp har. Trots att den lilla 
gruppens åsikter inte är representativa för samhället i stort kommer besluten 
påfallande ofta ändå gå den lilla gruppens väg. Olson (1971) visar hur den lilla 
gruppen har mer att vinna på att organisera sig och lyfta sin agenda, än vad 
den stora gruppen har att formera sig. Detta gäller då den numerärt större grup-
pen inte ser någon större omedelbar nackdel av att inte engagera sig.  

Toke (2002) inspireras av Olsons (1971) resonemang när han ger sin tolkning 
till varför vindkraftsutvecklingen i Storbritannien under 1990-talet, i jämfö-
relse med andra länder och speciellt med Danmark, gick förhållandevis lång-
samt. Han menar att motståndarna till en konkret vindkraftsetablering hade 
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mer att vinna på att engagera sig i de enskilda fallen jämfört med föresprå-
karna. För förespråkare med altruistiska motiv som fokuserade på en generell 
energiomställning hade ett vindkraftverk, eller en vindkraftsetablering, för-
sumbar betydelse för de större och genomgripande förändringar som behövdes 
i samhället. Olika grupper värderade sina insatser, sett till de presumtiva vins-
terna, olika högt och engagerade sig därför också i olika stor utsträckning. 
Förespråkarna med allmänna argument värderade engagemanget för det spe-
cifika vindkraftverket lägre jämfört med vad dess motståndare gjorde (Toke, 
2002, s. 88ff).  

För mig skulle också Tokes (2002) resonemang kunna vara en möjlig förkla-
ring till Hammarlunds (2002) observation att det är en ”engagerad elit” som 
hörs när vindkraft debatteras lokalt (Hammarlund, 2002, s. 107). De ser för-
delarna med att agera. Bells m.fl. (2005) beskrivningar av ett demokratiskt 
underskott i tillståndsprocesser kan också förstås på det här sättet. Medan 
vindkraften stöds av en tyst allmänhet så påverkas de konkreta etableringspro-
cesserna i stället mest av en aktiv minoritet som motsätter sig planerna. Studier 
som pekar på ett demokratiskt underskott, eller att det endast är ett fåtal röster 
som hörs i en etableringsprocess, leder till ett ifrågasättande av idén om plur-
alism. Intressegruppers olika inflytande kommer inte balansera varandra i po-
litiska processer. Så vad händer när de aktiva deltagarna ser till egen vinning? 
Leder det till ett optimalt resursutnyttjande för hela kollektivet? För Hardin 
(1971) är svaret nej. Hans egen tolkning av liknelsen med ”tragedy of the 
commons” är ett argument för att ett kooperativt ansvarstagande av en allmän 
naturresurs slutar i vanvård. Det blir också ett argument för att ett ansvar för 
klimatet och åtgärder för en global koldioxidsänkning bör organiseras på en 
annan nivå än den lokala, antingen genom ”marknaden” (privatisering) eller 
reglering (staten).  

NIMBY-begreppet, som diskuterats tidigare i texten, har kompletterats, kriti-
serats och problematiserats i stor omfattning under hela 00-talet och forsk-
ningen pekar samstämt på att allt motstånd mot lokal vindkraft inte enbart kan 
tillskrivas egoism och baseras på en ”free rider-inställning” (till exempel: 
Smith, 2000; van der Horst, 2007; Wolsink, 2000). Bland annat Devine-
Wright (2007, 2013) är en av dem som kompletterat bilden av NIMBY. Han 
menar att motståndet mot vindkraft främst är en form av ”place protective act-
ion” och argumenterar för hur de emotionella banden till ett landskap påverkar 
synen på förändringar på platsen. Ju starkare band, desto mer negativ till im-
plementering av till exempel vindkraft. Motståndet grundas egentligen inte på 
ett motstånd mot vindkraft, snarare på starka band till ett visst landskap och 
till förväntningar på hur det landskapet ska se ut (Devine‐Wright, 2009, s. 
432).  
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I detta avsnitt om vindkraftens proceduriella aspekter har jag presenterat olika 
forskares syn på skäl och logiker som kommer in i de konkreta processerna. 
Några av dem stöder idén om ett deliberativt förhållningssätt, andra utmanar 
bilden av att ett sådant öppet beslutsfattande i praktiken leder till acceptans av 
lokal vindkraft. 

Möjligheter och nackdelar med vindkraften 
I stället för att använda Wüstenhagens m.fl. (2007) begrepp, distributionella 
kostnader och nyttor, som jag menar kan associeras till ekonomi, väljer jag att 
använda Waldo & Klintmans (2008) terminologi: möjligheter. Wüstenhagen 
m.fl. (2007) har ett systemperspektiv på acceptansfrågorna vilket gör det möj-
ligt och tacksamt för andra att komplettera och utveckla teorin. I stället för 
”kostnader” använder jag ordet nackdelar.  
 
Vindkraft räknas som en förnybar energikälla och bidrar till att minska koldi-
oxidnivåerna i atmosfären. Det är också en areell näring och vindkraftens torn 
är betydligt högre än de högsta träden i ett svenskt skogslandskap, vingarna 
rör på sig och låter, de drar uppmärksamheten till sig. Vindkraften kommer 
därmed att synas och höras och därmed påverka landskapet. Vilka möjligheter 
och risker med lokal vindkraft är det som blir belysta i svensk och internation-
ell litteratur med fokus på konkreta vindkraftsetableringar?  

Vindkraftens möjligheter – etik, moral och ekonomi  

Etiska aspekter 
Vindkraftverk tillvaratar vindens energi och producerar elektricitet. Om vind-
kraften ersätter produktion från fossila energislag leder det till en lägre koldi-
oxidhalt i atmosfären. Argument för eller emot vindkraft utgår ofta från olika 
abstraktionsnivåer. Till exempel kan motståndet ta sin utgångspunkt i de en-
skilda verkens lokala miljöpåverkan, medan vindkraftsanhängare i stället po-
ängterar fördelarna med vindenergi som en grön och förhållandevis miljövän-
lig energikälla (Bell m.fl., 2005; Devine-Wright & Devine-Wright, 2006; Ek, 
2005). I Waldo & Klintmans (2010, s. 16) studie pekar författarna på hur det 
är de etiska värdena som är den främsta fördelen med vindkraft. Vindkraften 
uppfattas som en sund energikälla som är bra att satsa på.  
 
Det faktum att vindkraften syns i landskapet kan också uttryckas som ett värde 
i sig. Närvaron av verk konkretiserar det faktum att samhället förbrukar elekt-
ricitet. En konkret och synlig produktion ökar medvetenheten att energipro-
duktion inte sker av sig självt, eller äger rum någon annanstans. Vindkraften 
”synliggör” därför en typ av energiproduktion i det egna rummet, och ökar 
medvetenheten om energifrågor (till exempel: Böhler, 2004, s. 7). I Böhlers 
(2004) avhandling finns också ett parallellt resonemang om resursförbruk-
ning. Han menar att vår konsumtion i hög utsträckning bygger på importerade 
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produkter. När vi importerar de naturresurser vi själva behöver, så kommer vi 
heller inte påverkas av den negativa miljöbelastning det innebär att producera 
de varor vi själva konsumerar, åtminstone inte på ett omedelbart konkret vis. 
Vi exporterar således vår egen konsumtions nackdelar. Att bygga vindkraft 
blir i stället att ta eget ansvar för konsekvenserna av den egna konsumtionen. 
En av Böhlers (2004) slutsatser i avhandlingen är dock att kopplingen mellan 
ett ökat lokalt resursutnyttjande och en ökad global rättvisa inte sker utan att 
dessa abstrakta och delvis moraliska aspekter i stället i praktiken marginali-
seras (2004). Han menar också i sin studie att det globala värdet av grön energi 
visat sig vara svårt att, gentemot lokala miljövärden, hävda i ett lokalt sam-
manhang (2004, s. 232, 247ff).  

Global och lokal rättvisa 

Olika författare har på olika sätt förklarat varför det finns en diskrepans mellan 
att å enda sidan identifiera globala miljöproblem och å andra sidan lokalt ar-
beta för att tackla dessa. Olwig (2011) argumenterar till exempel för att effek-
terna av ökad koncentration av koldioxid i atmosfären, till exempel att det blir 
varmare på grund av att värmestrålningen inte lämnar jordens atmosfär, eller 
kallare för att smog och moln hindrar det inkommande solljuset, sker på en 
annan mental abstraktionsnivå än den lokala. Han hävdar också att detta leder 
till en föreställning att det är på den globala nivån som klimathotet därför ska 
bekämpas (2011).   
 
Olwigs (2011) beskrivningar av händelserna på den lilla danska ön Samsø 
skulle kunna illustrera klyftan mellan ett globalt respektive lokalt perspektiv. 
Vindkraften på ön översteg invånarnas egen konsumtion av elektricitet och 
flera lokala vindkraftgrupper från hela Danmark gjorde studiebesök till ön för 
att inspireras av hur lokalsamhället självt kunde producera vindkraft. När 
danska regeringen år 2001 beslutade att bygga ut vindkraften på Samsø, av 
bland annat klimatskäl, avtog plötsligt det lokala intresset för vindkraft och i 
stället växte ett motstånd. Olwig (2011) ser flera skäl som förklarar händelse-
utvecklingen på ön men det centrala i hans analys är ändå hur idéer om stor-
skaliga nationella lösningar slog hål på det lokala engagemanget för en förny-
bar energiomställning, som tidigare funnits på Samsø (Olwig, 2011, s. 412). 
 
Ett annat sätt att förklara hur globala argument verkar ha svårt att få praktiskt 
genomslag lokalt, görs av Toke (2002). Utifrån ett rational-choice perspektiv, 
ett paradigm inom statsvetenskapen och nationalekonomin och som utgår från 
kvantifierad data, förklarar han varför de globala argumenten inte är tillräck-
liga för att påskynda vindkraftsutvecklingen i Storbritannien. Han använder 
sig bland annat av Hardins (1968) teori om ”tragedy of the commons” som 
utgångspunkt i den argumentationen.   
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Hardin (1968) vill med sin teori förklara hur gemensamt nyttjande av all-
männa naturresurser är ett ohållbart system. Han gör det med liknelsen om 
fåraherdar som låter sina djur beta på en allmänning. Allmänningen är allas 
egendom och den sköts gemensamt av flera individer, men djuren ägs av re-
spektive herde. Den potentiella vinsten respektive herde får av att låta ytterli-
gare ett av sina djur beta på allmänningen innebär en betydligt större nytta än 
vad herdens motsvarande kostnad blir. När flera herdar tänker likadant kom-
mer fler djur ställas ut på allmänningen. Detta leder så småningom till att all-
männingen når och passerar sitt resurstak. När det sker blir mängden föda 
otillräcklig för de betande djuren och allmänningens möjligheter till återhämt-
ning försvinner. Hardin skriver ”Freedom in a commons brings ruin to all” 
(1968, s. 1244).   
 
Tokes (2002) poäng med att hänvisa till Hardins (1968) liknelse om herdarna 
på allmänningen är att allmänheten i Storbritannien, enligt Toke (2002), för-
stod vindkraftens globala fördelar med reducerade mängder koldioxid från 
energisektorn, men undvek samtidigt medvetet kostnaderna det innebar att 
själva medverka till en sådan förnybar energiomställningsprocess. Jämförel-
sen Tokes gör är långsökt då överbetning inte riktigt är samma sak som pro-
blematiken med vindenergi, men Tokes poäng ligger i att det finns fördelar 
med att vara passiv och åtnjuta fördelarna med byggd vindkraft, i stället för 
att engagera sig för de begränsade fördelar som ett engagemang kan resultera 
i (Toke, 2002, s. 89). Men avsaknaden av vilja i Storbritannien för vindkraft 
kan också förstås av skillnader i avstånd. Nackdelarna med vindkraften, till 
exempel visuell nedsmutsning, faller på de närboende medan fördelarna, 
mindre koldioxid i atmosfären, tillfaller samhället i stort.  

Globalt blir lokalt 

Relationen mellan ett globalt respektive ett lokalt resursutnyttjande kan också 
illustreras, och kontrasteras, med hur utsatta minoritetsbefolkningar lever i 
arktiska områden. Forskning visar att ursprungsbefolkningar har goda kun-
skaper om lokala ekologiska samband och hållbar naturresurshållning 
(Berkes, Colding, & Folke, 2000). Men i till exempel Smiths (2007; 2012) 
studier över hur globala klimatförändringar påverkar ursprungsbefolkningars 
möjligheter att få en utkomst, är också slutsatsen, att de visar en annan relation 
till det globala än vad till exempel de brittiska medborgarna i Tokes (2002) 
studie gör. I vissa av dessa minoritetsgruppssamhällen blir också de lokala 
effekterna av ett globalt varmare klimat konkreta och synliga. Lösningen på 
lokal miljöpåverkan, och att få möjlighet att bo kvar, kan då bli globala kli-
matöverenskommelser.  
 
I Jones och Eisers (2009) studie argumenteras för att om globala miljöproblem 
ska få en plats i den lokala prövningsprocessen måste fördelarna också upple-
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vas som lokala, genom att exempelvis sannolikheter för olika globala klimat-
relaterade effekter i närmiljön redovisas och presenteras i ett lokalt perspektiv 
(2009, s. 4612). Michanek och Söderholms (2006) studie visar dock att den 
typen av analyser inte slagit igenom, i alla fall inte i svenska prövningsproces-
ser av vindkraft.  

Ett attraktivare brukat landskap 

Vindkraftens fördelar är inte enbart globala, abstrakta eller kopplade till en-
skilda individers möjligheter att tjäna pengar. Precis som gruvdrift, skogsbruk 
och lantbruk är vindkraft ett sätt att bruka landskapet på. Landskapet och det 
rurala blir en produktionsyta av varor och tjänster (Woods, 2003, s. 285). 
Undersökningar visar också att det finns en koppling mellan yrkesroll och ac-
ceptans av vindkraft (Henningsson & Jönsson, 2012, s. 102). Man skulle till 
exempel kunna tänka sig att bönder, som själva nyttjar och påverkar land-
skapet, generellt har en högre acceptans för vindkraft, än människor som inte 
får sin utkomst av att bruka landskapet. Skillnaden mellan vindkraft och annan 
rural areell näring är att vindkraften är ett mer sentida, och i många fall ett 
nytt, sätt att använda landskapet på.  

Studier visar också att förtjänsterna för den enskilda individen inte bara hand-
lar om ekonomisk vinning utan också om andra värden; bland annat social 
gemenskap för de närboende (Maruyama, Nishikido, & Iida, 2007). Vind-
kraftverken kan utgöra ett förenande projekt för lokalsamhällets medlemmar 
och fungera som ett socialt kitt för dem som engagerar sig i etableringen. 
Vindkraften i landskapet kan också uppfattas som något självklart och natur-
ligt och bidra till platsens identitet (Wheeler, 2015, s. 13). Det finns också 
studier som pekar på hur vindkraften positivt tillfört estetiska och symboliska 
värden i landskapet, genom att till exempel lyfta fram, eller dämpa, effekter 
av andra önskvärda eller mindre önskvärda element i miljön (Länsstyrelsen 
Dalarnas Län, 2010, s. 32-33). Ett exempel på detta är hur vindkraft i industri-
miljöer ger betraktaren en ”grön association” och minskar eller kompenserar 
den industriella och miljöbelastande association som betraktaren kan få av den 
typen av verksamhet. I ett sådant perspektiv symboliserar vindkraften både 
samhälleliga och tekniska framsteg (Wheeler, 2015, s. 11). 

En kort sammanfattning av några av vindkraftens lokala fördelar – exklusive 
de ekonomiska – är alltså 1) att det hos närboende finns moraliska aspekter av 
att vara del i en miljövänlig lokal energiproduktion, 2) att vindkraft ”upplyser” 
närboende och människor som vistas i den lokala miljön att energiproduktion 
blir något närvarande, något som finns på riktigt. Vindkraften kan också upp-
fattas som ett helt naturligt sätt att bruka landskapet på. Och 3) att vindkraften 
kan skapa attraktivare miljöer genom att synliggöra, eller reducera, vissa ele-
ment i landskapet. 
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Lokalekonomiska fördelar 
Vindkraften kan gynna den lokala ekonomin på olika sätt. Lokal ekonomisk 
kompensation från exploatören till dem som bor och verkar i lokalsamhället, 
arrendeavgifter till markägarna, ny eller upprustad infrastruktur är exempel på 
fördelar som nämns i samband med en vindkraftsetablering. Lokala återfö-
ringsmedel har diskuterats i flera olika studier. Cass (2010) visar hur olika 
lokala aktörer är överens om att bygdepeng, som till skillnad från markarren-
det når fler, är något som ska finnas, men hur svårt nyckelaktörer har att finna 
överenskommelser och strukturer som inblandade kan vara överens om. I en 
svensk studie på masternivå visar Segerström (2014) hur systemet med byg-
depeng upplevs som orättvist eftersom systemet inte är transparent och att 
uppgörelserna mellan till exempel lokalsamhället och exploatören kan se olika 
ut. Ekonomisk lokal ersättning från vindkraftverk är i vissa länder en reglerad 
företeelse, i andra inte. I Sverige är den oreglerad och icke lagstadgad. Vissa 
regionförbund och kommuner har dock på eget initiativ infört krav på bygde-
peng. Toke (2008) visar att bygdepeng betraktas som muta, det vill säga att 
exploatören köper sig till lokal acceptans för sitt projekt, i länder där systemet 
med lokala ersättningsmedel inte regleras med lagstiftning utan i stället blivit 
en förhandlingsfråga mellan olika lokala aktörer. Cowell (2011) menar dock 
att det inte finns belägg för att bygdepeng eller lokala återföringsmedel varken 
skulle påverka de lokala sociala attityderna till vindkraften som energikälla, 
eller tilliten till exploatören. Aitken (2010a, s. 1839; 2010b, s. 6071) och 
Waldo & Klintman (2010, s. 67) belyser och diskuterar hur monetära medel 
till lokalsamhället både kan ses som en typ av finansiell kompensation för vi-
suell och ljudmässig nedsmutsning av landskapet och som en lokal utveckl-
ingsfond, eller som sponsring, där medlen öronmärks att användas till olika 
lokala aktiviteter och ändamål. De båda sätten utesluter inte varandra men un-
der det senaste decenniet har tendensen varit att lokala återföringsmedel allt-
mer syftat till att stötta utvecklingen av lokala angelägenheter, snarare än att 
vara kompensation för ett av vindkraften lokalt förändrat landskap (Bristow, 
Cowell, & Munday, 2012, s. 1116). 
   
Andra exempel på både möjligheter och risker med vindkraften är dess effek-
ter på den lokala arbetsmarknaden. I svenska och internationella studier efter-
frågas mer kunskaper om både vindkraftens indirekta och direkta effekter, hur 
vindkraften påverkar lokala arbetstillfällen, och särskilt för turistbranschen 
(Henningsson & Jönsson, 2012, s. 156; Munday, Bristow, & Cowell, 2011, s. 
8ff). I en studie av de direkta effekterna av vindkraft på den lokala arbetsmark-
naden i Jämtland visar beräkningar att varje vindkraftverk under vindkraftens 
etableringsfas är cirka 2,5 årsanställda personer på heltid. Under vindkraftver-
kens driftsfas resulterar varje verk i cirka 0,5 årsanställda personer (Nätverket 
för vindbruk, 2015b, s. 17ff). De indirekta sysselsättningseffekterna genere-
rade av vindkraften beror dock till viss del på hur ägarskapet är organiserat. 
Ett lokalt ägande beskrivs gynna den lokala och regionala kringindustrin mer 
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än när ägandet inte är lokalt (Lantz & Tegen, 2008; Lantz & Tegen, 2009). 
Sysselsättningseffekter är emellertid svåra att uppskatta då det är komplicerat 
att avgöra gränsen för just sådana lokala sysselsättningseffekter och samtidigt 
ta hänsyn till olika regioners möjligheter att vara del av en vindkraftsindustri 
(Ejdemo & Söderholm, 2015, s. 477; Henningsson & Jönsson, 2012, s. 51).   
 
Vindkraften påverkar lokal turism på olika sätt, till exempel beroende på vil-
ken turism som avses, vilken omfattning turismen har eller vilka skäl besö-
karna har att vistas på en viss plats. Bodén (2009, s. 33-34) visar hur besökare 
som ser resan som ett mål och letar efter lugna vildmarksliknande platser i 
större utsträckning undviker platser med vindkraft, i jämförelse med männi-
skor som ser resan som ett medel. För den senare gruppen verkar vindkraften 
varken positivt eller negativt påverka upplevelsen av landskapet. En generell 
slutsats från flera studier är att effekterna från vindkraften på just naturtur-
ismen emellertid är negativ, även om det är svårt att belägga (Barker, 2009; 
Bodén, 2009, s. 10; Wolsink, 2012 kap. 7.3). Trots detta visar en studie från 
2014 att svensk vindkraft särskilt byggs ut i kommuner där förekomsten av 
friluftsturism är hög (Waldo m.fl., 2012, s. 9). Bohlin m.fl. (2014) visar också 
hur naturturism i många svenska kommuner betraktas som en näring med pot-
ential att ge lokala jobb, därför att näringen växer. Men de visar samtidigt att 
det framför allt är i storstäderna som turismen växer, inte på landsbygden. I 
Sverige finns också ett antal rapporter och kandidatuppsatser, bland annat från 
turisttäta Siljansområdet och Gotland. De visar att vindkraften inte på något 
påtagligt sätt ger några negativa effekter på turismnäringen (Mora kommun, 
2010; Vendula, 2014). I en studie om teknisk turism lyfts vindkraftens förut-
sättningar att locka turister till vindkraftsparker där sevärdheten är just teknik 
och innovativa lösningar (Natanaelsson, 2014, s. 20). Några kvalitativa eller 
kvantitativa uppskattningar på den sortens turisms reella förutsättningar, eller 
prognoser på besöksvolymer, ges inte i studien.   
 
Sammanfattningsvis består vindkraftens lokalekonomiska fördelar huvudsak-
ligen av bygdepeng. I den finns det också etiska dimensioner, både som muta 
och som kompensation för ett moraliskt ansvarstagande för klimatet genom 
upplåtelsen av mark. Bygdepeng kan vara mer eller mindre platsbunden. 
Ibland sker fördelningen strikt som kompensation för visuell, eller ljudmässig, 
påverkan på närboende. Ibland fördelas bygdepeng efter vilka utvecklingsbe-
hov som finns lokalt. Vindkraftsprojekt resulterar också i indirekta och direkta 
arbetstillfällen som gynnar det lokala, men vindkraften kan också riskera 
andra näringar, främst naturturismen. 
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Nackdelar med vindkraften  
Vilka lokala nackdelar finns med vindkraften? Vilka värden och nyttor är det 
som går förlorade vid en vindkraftsetablering? Det finns en samstämmighet i 
litteraturen att en av vindkraftens största nackdelar är dess fysiska påtaglighet 
och påverkan på landskapsbilden (Böhler, 2004; Krohn & Damborg, 1999; 
Pedersen, Hallberg, & Waye, 2007; Waldo & Klintman, 2010). Wolsink 
(2000; 2007) menar till och med att den visuella påverkan är den enskilt största 
bidragande anledningen till varför lokalsamhällen motsätter sig en vindkrafts-
etablering. Wolsink (2000) skriver om de visuella konsekvenserna: ”this fac-
tor  is much more decisive for one´s standpoint that the perceived environ-
mental benefits of wind power as compared to other forms of conventional 
electricity generation, such as reduced carbon dioxide emissions” ( 2000, s. 
51).  
 
Det visuella intrånget och de ljudmässiga konsekvenserna från vindkraften på-
verkar och förändrar människors upplevelser och uppfattningar av platsen. 
Woods (2003) pekar också på hur det just är de visuella effekterna som resul-
terar i de mer fräna lokala reaktionerna. Han visar exempel på texter där vind-
kraften beskrivs ”ruinera”, ”offra” och ”våldta” det naturliga landskapet. Han 
beskriver också hur grupper han studerat, målar upp vindkraften som ”out of 
place” (Woods, 2003, s. 273). Jag tolkar det uttrycket som att vindkraften är 
malplacerad i landskapet. Woods (2003) beskriver också hur vindkraften upp-
fattas ”industrialisera” det oförstörda och opåverkade landskapet då den har 
en annan skala, och består av ett i sammanhanget främmande material. Skälen 
som anförs kan också vara exempel på något som är svårare att beskriva, näm-
ligen hur vindkraftverk inte får plats i människors landskapsidentiteter och 
känslor för landskapet. Det blir då mer konkret att beskriva hur vindkraften 
industrialiserar eller att säga att vindkraftverken är mycket högre än omgiv-
ningen, än att sätta ord på sina känslor för en plats eller ett område (Devine‐
Wright, 2009).  
 
Böhler (2004) kompletterar i sin studie också bilden av att det just är vindkraf-
ten som industrialiserar landskapet, och inte i motsvarande grad andra areella 
näringar i det rurala landskapet. Han menar att det kan förklaras av skillna-
derna i tid. Han skriver att medan ett nutida sätt att kommersiellt använda 
landskapet som produktionsplats, så uppfattas ett historiskt bruk i stället vara 
del av kulturlandskapet och betraktas inte som en tidig exploatering av detta 
(Böhler, 2004, s. 237). Han visar hur synen på vindkraften som en industriell 
verksamhet också exkluderar vindkraften från att bli betraktad som en del av 
ett kultur- och naturlandskap. Han visar också hur både lokala tjänstemän och 
politiker värderar landskapet efter konservativa måttstockar. I konkreta be-
slutsprocesser blir ett bevarande av den rumsliga ordningen en viktig förkla-
ring till att inte vindkraft byggs (Böhler, 2004, s. 230). Den svenska nationella 
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rörelsen Svenskt landskapsskydd, som på bred front verkar mot vindkraften, 
beskrivs i en studie av Mels (2014) ha en reaktionär syn på förändringar i 
landskapet (2014, s. 172). Också Pasqueletti (2011) kommer till slutsatsen, att 
uppfattningen om landskapets oföränderlighet, är en viktig drivkraft i lokalt 
motstånd mot vindkraften.  

Regional orättvisa 
Frågor som Wüstenhagen m.fl. (2007) inte lägger någon särskild vikt vid är 
regionala rättvisefrågor eller aspekter som rör urban-rural rättvisa och relat-
ionen mellan centrum och periferi. Svensk vindkraft byggs dock framför allt i 
kommuner med låg befolkningstäthet (Ek m.fl., 2013). Det finns begränsat 
med studier där man utifrån ett vindkraftsperspektiv belyser frågor som hand-
lar om regional rättvisa och regional ansvarsfördelning. Frågorna får inte nå-
got särskilt stort utrymme i varken den internationella eller den svenska forsk-
ningen. Ett undantag skulle kunna vara Corvellecs (2006) studie, men i den 
symboliserar vindkraftsutvecklingen mer en utveckling som införlivar platser 
med vindkraft i ett system av konkurrens och marknad, och gör dem till inve-
steringsobjekt och till potentiella inkomstkällor (2006, s. 16). Studien handlar 
inte specifikt om en maktrelation mellan stad och land, snarare argumenterar 
Corvellec (2006) hur människor som upplever och lever med vindkraften inte 
gynnas ekonomiskt av den. Det är inte specifikt en landsbygdsfråga. Han an-
vänder dock begreppet ”urban kolonisering” men använder det retoriskt när 
han undrar om inte kultur- och naturvärden på landsbygden elimineras av en 
industriell vindkraftsutveckling (Corvellec, 2006, s. 11).  

I Böhlers (2004) avhandling diskuteras också landskapets och vindkraftens 
funktion i ett stad- och landperspektiv och en av slutsatserna i den är att det är 
en öppen fråga vad landsbygden egentligen ska försörja staden med – natur-
miljöer för rekreation eller fysiska naturresurser för produktion. Intressant i 
den studien är också hur Böhlers intervjupersoner skiljer stad och land åt. In-
formanterna nämner inte hur de hänger ihop (2004, s. 241).  

Rättvis resursfördelning är ett begrepp som nämns av Anshelm (2013). Med 
det menar han hur landets urbana centra exploaterar landsbygden och dess 
resurser men inte ger någon ”tillbörlig kompensation” tillbaka. Han blickar 
också bakåt i sin studie och resonerar utifrån en historisk kontext där vind-
kraften skulle kunna vara ett i raden av exempel där centrum under århundra-
den exploaterat periferin för sina egna syften (2013, s. 8). I studiens avslutande 
diskussion pekar han på risken att vindkraftverken på landsbygden blir till 
monument över centralmaktens intressen (2013, s. 71).  

 
I en internationell syntesstudie, med fokus på vilka de vanligaste lokala skälen 
till motståndet mot vindkraften är, sammanställer Pasqualetti (2011) det som 
verkar vara gemensamt i flera olika fallstudier från både Nordamerika och 
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Europa. En av slutsatserna är att regional underordning och urban kolonial-
isering underblåser lokalt motstånd mot vindkraften. Två av de fallstudier som 
ligger till grund för Pasqualettis (2011) studie handlar om hur vindkraften be-
skrivs som någon annans idé och att nyttan med verken beskrivs gynna andra 
än dem som bor eller verkar i närheten av själva vindkraftverken. I studien blir 
det samtidigt tydligt att detta gäller i fall där vindkraften byggs på platser som 
socio-ekonomiskt är förhållandevis utsatta med både låga medellöner och 
lägre levnadskostnader, än vad det är i respektive land i övrigt. I Pasqualettis 
studie (2011) handlar det om låglandet i södra Mexico, samt öar i Nordsjön 
norr om Skottland (s. 914).  
 
I detta delkapitel har jag utifrån en lokal kontext försökt förklara och proble-
matisera frågor kring först vindkraftsetableringars procedur, därefter vind-
kraftens möjligheter och nackdelar.  I nästa avsnitt, som avslutar kapitlet, be-
lyser jag i stället hur själva forskningsperspektivet av vindkraft varit ifrågasatt.  

Kritiken av forskningen om vindkraft 
Teoribildningen kring bland annat social acceptans visar på betydelsen av 
plats och lokala särdrag. I Wüstenhagen m.fl. (2007) studie förklaras till ex-
empel hur både sociala, politiska och marknadsmässiga incitament behövs för 
att skapa en förnybar kraftproduktion. Studier som utifrån ett sådant här 
systemperspektiv syftar till att belysa komplexiteten i hur ny energiteknik 
måste accepteras av olika aktörer och på olika nivåer i samhället för att få ett 
genomslag, kritiseras dock för att ofta vara okritiska till det energislag studi-
erna gäller. 

 
Ansatsen varifrån till exempel social acceptans studeras kritiseras för att ge 
förenklade analyser av komplexa sociala situationer och inte i tillräckligt hög 
grad heller ta hänsyn till reella intressemotsättningar (Aitken, 2010a; Ellis 
m.fl., 2007). Det hävdas till exempel att intressemotsättningar kring vindkraf-
ten och dess plats inte kan ”lösas” genom att via utbildningsinsatser eller kom-
munikativa insatser skapa acceptans för en vindkraftsutbyggnad (Ellis m.fl., 
2007, s. 520). Kritiken gäller också hur majoriteten av de producerade veten-
skapliga artiklarna om acceptans och vindkraft haft ett för ensidigt fokus. Ut-
gångspunkten i de flesta artiklar på området har varit att just en ökning av ett 
specifikt energislag ses som något eftersträvansvärt, men utan att alternativa 
vägar till en hållbar energikonsumtion är tillräckligt analyserade (Aitken, 
2008, s. 6, 40ff). Han belyser hur produktionen av vindkraften överordnats 
andra aspekter, till exempel energihushållning och att tillämpningen av teori-
erna utvecklats till att bli ett verktyg för att minska eller överbrygga det sociala 
gapet (Aitken, 2010a). Denna ensidiga tillämpning har också resulterat i att 
förståelsen för sociala faktorers betydelse för acceptans av förnybar energi är 
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förhållandevis skral 25- 30 år efter att frågorna väckts av bland andra Carlman 
(1990). Devine-Wright (2007) skriver till exempel: ”Despite a range of studies 
being carried out on public attitudes towards renewable energy technologies, 
genuine understanding of the dynamics of public acceptance remains elusive” 
(2007, s. 10).    
 
I början av 00-talet efterfrågade forskare kompletterande perspektiv och me-
toder för att kunna identifiera och förstå de föreställningar och uppfattningar 
som lokalsamhället har om till exempel etablering av vindkraft. Bland annat 
växte en kritik fram mot tilltron till opinionsundersökningar och sättet att an-
vända kvantifierade data för att visa allmänhetens stöd för till exempel vind-
kraft (Aitken, 2008, s. 42). Bristande demokratiska processer eller nivån på 
monetära ersättningar ansågs heller inte som tillräckliga förklaringar för att 
förstå till exempel varför lokalsamhällen skulle försvåra etableringen av för-
nybara energianläggningar (till exempel: Ellis m.fl., 2007, s. 522). Forsk-
ningen om vindkraft kritiserades också för att väl slentrianmässigt och fören-
klat peka ut opposition från lokalsamhällen som huvudsakligt hinder för att 
genomföra de nationella ambitionerna om en ökad förnybar energiproduktion 
(Aitken, 2008, s. 43).  
  
Aitken (2010) pekar också på hur begränsade möjligheterna till förutsättnings-
lösa diskussioner mellan olika intressen är när agendan att bygga vindkraft 
redan är formulerad. Till exempel finns det bakom utbyggnaden av vindkraft 
ekonomiska incitament att skapa acceptans för en utbyggnad (Aitken, 2008, s. 
65). Först när exploatörer är beredda att helt avstå idén att bygga vindkraft 
finns möjligheter att förutsättningslöst hitta kompromisser och ta hänsyn till 
olika aktörers intressen (Aitken, 2008, s. 58ff). Agendan och incitamenten för 
ökad implementering av vindkraft fanns också med som motiv när teorier om 
social acceptans utvecklades. Ett av skälen till att utveckla teorierna var att 
förklara hur vindkraft kunde förstås och acceptans skapas (Wüstenhagen & 
Horbaty, 2007).  
 
Medan Wolsink (2007) hävdar att polariseringen är ett resultat av hur åsikter 
bemöts och grupperas i vindkraftsdebatten, ser Barry & Ellis (2011) och Ait-
ken (2008) att polariseringen skapas av ett ensidigt fokus på att möjliggöra 
mer produktion av vindkraft. De förra lyfter fram ett resonemang där olika 
alternativ, till exempel energibesparande åtgärder, förändrade beteenden med 
mera, ska likställas med mer produktion av vindkraft. Det finns olika sätt att 
åstadkomma målet med en relativt sett högre andel förnybar energikonsumt-
ion, jämfört med konsumtionen av fossil energi, menar författarna. Fler alter-
nativ och lösningsförslag måste upp på bordet och diskuteras och jämföras 
utifrån likvärdiga premisser, innan beslut tas om att öka produktionen av just 
vindkraft. Barry & Ellis (2011) menar också att det är upp till lokalsamhällena 
att själva resonera och besluta om samhällets tillvägagångssätt för att främja 
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en bättre miljö och hållbar utveckling. Forskningens fokus på att identifiera 
problem och lösningar som har ett göra med en avgränsad fråga, utbyggnaden 
av vindkraft, är alltför begränsat.  
 
The issue is not simply the social acceptance of renewable energy, but also the so-
cial acceptance of the need to more fundamentally challenge the way we use energy, 
regardless of its source (whether carbon based or renewable) (Barry & Ellis, 2011, 
s. 34). 
 
Vid sidan av de övergripande strukturella hinder för dialog, och som anförs 
av till exempel Aitken (2010) och Wolsink (2012) här ovan, finns det också 
andra faktorer som komplicerar kommunikationen mellan olika intressen. Till 
exempel kan argument framföras med olika språk, och med olika metoder, så 
att intressenterna får svårigheter att förstå varandra (Ellis m.fl., 2007, s. 521). 
Forskning pekar på hur det fordras ändamålsenliga metoder för att kartlägga 
och förstå den här typen av utmaningar. Barry m.fl. (2008) lyfter fram diskur-
sanalys som ett redskap för att förstå den sociala acceptansen. De har själva 
använt en diskursmetodik för att analysera språkbruket hos motståndarna till 
vindkraft.  
 
I avhandlingens första studie är utgångspunkten att studier av social acceptans 
är ett redskap för att förstå implementering av vindkraftverk. I den andra stu-
dien är i stället diskursanalysen och ett kritiskt perspektiv utgångspunkten för 
att förstå på vilka sätt implementering av lokal vindkraft stöter på lokala ut-
maningar.  
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3 Metod 

Det är utifrån kvalitativ metodik som jag valt, samlat in och analyserat studi-
ens empiriska material: intervjuutskrifter samt lokala offentliga planeringsdo-
kument – processmaterial. Avhandlingen baseras på två delstudier vilka tar 
avstamp i två olika perspektiv. Den första studien fokuserar på aktörernas upp-
fattningar om hur vindkraftverken accepteras och planeras. Den senare bygger 
på analyser av de diskursiva kontexter i vilka vindkraften finns. I det svenska 
skogs- och inlandet har vindkraften utvecklats samtidigt som detta avhand-
lingsarbete pågått, från att vindkraften varit en helt ”ny” företeelse i land-
skapet till att bli något som är vanligt i de flesta kommuner där det finns hög-
länta partier med goda vindlägen. Studierna har genomförts efter varandra vil-
ket möjliggjort att kunskaper från första studien berikat den andra. Vad som 
skiljer mellan de båda studiernas metodologiska angreppssätt redovisar jag 
separat i kapitlet, också för att tydliggöra hur respektive studies olika perspek-
tiv bidrar till att nå studiens syfte.  

Kvalitativ ansats 
En kvalitativ forskningsansats innebär att forskare försöker förstå och tolka 
olika fenomen utifrån hur de är beskaffade och utifrån den innebörd som män-
niskor ger dem (Widerberg, 2002, s. 15). Kvalitativ forskning handlar också 
om att rekonstruera en social verklighet där forskaren samspelar med de ut-
forskade samtidigt som han/hon tolkar olika förhållanden (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 21). I kvalitativ reflekterande forskning är forskaren ingen 
neutral observatör. I stället betonas att forskarens egen position, erfarenheter 
och perspektiv påverkar såväl tolkning som reflektion. Jag instämmer med 
Alvesson och Sköldberg påstående att; ”kunskap inte kan separeras från kun-
skaparen” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 13). Förkunskaper och erfaren-
heter hos intervjuaren integreras i analysarbetet (Alvesson & Sköldberg, 2008, 
s. 20). Varken det empiriska materialet, som utgörs av intervjuer och process-
material som till exempel remissyttranden, eller min egen avhandlingstext 
som presenteras här utgör några neutrala beskrivningar. ”Tolkningsfri, teori-
neutral fakta existerar i princip inte” säger Alvesson (2008, s. 13).  
 
Avhandlingsarbetet har bestått i ett växelspel mellan teoretiska och empiriska 
studier. I båda delstudierna började jag arbetet med att göra pilotstudier, vilka 
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bidrog till att formulera studiens frågeställningar. Därefter studerade och ana-
lyserade jag processmaterialet. Termen processmaterial använder jag som ett 
samlingsnamn för de officiella dokument – framför allt remissyttranden – men 
också internt arbetsmaterial som tjänstemannaskrivelser och utskick som sam-
rådsunderlag för de aktuella fallen som jag studerat i kommunerna. Process-
materialet inkluderar också det material jag funnit i Länsstyrelsen i Dalarnas 
arkiv kring kommunerna/fallen, liksom det material som några av nyckelak-
törerna publicerat på sina webbsidor. Totalt rör det sig om cirka 100 remisser 
och ett 20-tal övriga dokument för respektive delstudie.   
 
I arbetet med den första studien resulterade pilotstudien och inläsningen av 
processmaterialet i studier av planeringsteori och sociala acceptansteorier. I 
den andra studien gjorde jag i stället en diskursanalys. I båda studierna ge-
nomförde jag intervjuer efter inläsningen av processmaterialet med personer 
som bedömdes vara väl insatta i de lokala vindkraftsetableringarna, som ex-
empelvis tjänstemän med uppgift att planera den lokala vindkraften. Samtliga 
inspelade intervjuer är transkriberade och kodade. I den andra studien kodade 
jag också processmaterialet. Under arbetets gång har således processen rört 
sig fram och tillbaka mellan empiri och litteratur och reflektioner och analyser 
i texten har som resultat av detta växt fram under arbetet. I praktiken följdes 
det växelvisa arbetssättet även i ett kortare tidsperspektiv. Skrivandet varva-
des med litteraturstudier och uppföljning av diverse påståenden och faktaupp-
gifter som de intervjuade lämnat. Ambitionen under projektet var också att 
kunskaper från inläsningen av processmaterialet, intervjuerna och analyserna 
skulle stå i kontakt med varandra så att empiri och litteratur fick chans att 
befrukta varandra. Detta resulterade i uppkomsten av nya frågor och funde-
ringar. Arbetet har således både induktiva och deduktiva drag och är därmed 
exempel på det som Alvesson och Sköldberg (2008) kallar ett abduktivt till-
vägagångssätt.  

Intervjuer, transkribering och kodning 

Semistrukturerade intervjuer 
Det empiriska materialet består av 53 intervjuer med nyckelaktörer: kommu-
nala tjänstemän på stadsbyggnads- och miljökontor, fritidspolitiker, kommu-
nalråd, ordförande för bygg- eller miljönämnd, tjänstemän på länsstyrelsens 
plan- respektive miljöenhet, tjänstemän på departementsnivå, exploatörer, 
markägare samt ledamöter av intresseföreningar på både lokal, regional och 
nationell nivå. Intervjupersonerna identifierades via det offentliga process-
materialet och jag valde strategiskt dem som jag bedömde vara nyckelaktörer 
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för de etableringar som är föremål för analysen. Intervjupersonerna är männi-
skor som har ett direkt inflytande på nationell, regional och lokal planering av 
vindkraftutbyggnaden och/eller på konkreta vindkraftsetableringsprocesser.    
 
Jag genomförde intervjuerna efter respektive pilotstudie och efter inläsning av 
offentligt arkiverat processmaterial. Syftet med intervjuerna var att komplet-
tera och fördjupa kunskapen som producerats i analysen av processmaterialet. 
Studier av dokumenten innebar att information lyftes fram om vad som skett 
men sällan varför det skett. Jag var intresserad både av de intervjuades berät-
telser och beskrivningar av lokal vindkraft, men också att få specifika frågor, 
som jag reagerat på i dokumenten, besvarade eller ytterligare belysta. Min 
ambition var att de intervjuade, i relation till studiens utgångspunkter, skulle 
ges frihet och möjlighet att själva berätta om sådant som de ville eller kunde 
ge uttryck för. Det kunde röra en konkret etablering, platsen för vindkraften 
eller vindkraften generellt. Samtidigt gav intervjuerna mig möjlighet att förstå 
och tolka processmaterialet bättre då jag kunde ställa specifika frågor om så-
dant jag inte förstod i dokumenten.  
 
Jag har följt ett semistrukturerat intervjuupplägg som det bland annat beskrivs 
i Esaiasson m.fl. (2007, s. 257). De förhållandevis öppna frågorna jag använde 
möjliggjorde att ta del av olika perspektiv, samtidigt som några definierade 
frågor hjälpte mig att driva intervjusamtalet framåt. Jag ställde samma frågor 
till samtliga intervjupersoner men det fanns gott om utrymme att vara flexibel 
med frågornas ordningsföljd och med spontana följdfrågor. I alla intervjuer 
användes en frågemall som vägledning i samtalen (se Bilaga 1 för den första 
studien och Bilaga 2 för den andra studien).   

Där jag stannat upp och reagerat på något särskilt i det offentliga process-
materialet, eller när informationen i dokumentet varit knapphändig, bad jag 
den intervjuade förklara och diskutera mer kring detta, eller ge en bakgrund 
till vad vederbörande skrivit. De frågorna var således unika för respektive in-
tervju och syftet med dem var att förstå vissa specifika delar i processmateri-
alet.  
 
Intervjuerna skedde i de flesta fall på den intervjuades arbetsplats och vid 
några tillfällen hemma hos intervjupersonen. Ljudupptagningen av intervju-
erna gjordes digitalt, med hjälp av en diktafon som jag placerade synligt. Vid 
fyra tillfällen utfördes intervjuerna på telefon, av praktiska skäl. Två av dessa 
intervjuer är inte inspelade, men skriftligt sammanfattade av mig under och 
efter samtalen. Övriga telefonintervjuer är också inspelade med diktafon. In-
tervjuerna varade en till två timmar med respektive intervjuperson, telefonin-
tervjuerna var något kortare och varade cirka 45 minuter. I alla intervjuer in-
tervjuade jag en person åt gången förutom vid ett tillfälle då två personer del-
tog. Första delstudiens intervjuer ägde rum senvåren och sommaren 2010 med 
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sammanlagt 22 personer. Under senhösten och vintern 2013-2014 genomförde 
jag sammanlagt intervjuer med 33 individer i den andra studien.  

De intervjuade namnges inte, varken i anslutning till citaten eller i förteck-
ningen över de intervjuade. Under arbetet utlovades att intervjupersonernas 
namn inte på något uppenbart sätt skulle förknippas med direkta citat i av-
handlingen men att intervjupersonernas namn ändå skulle finnas med i käll-
förteckningen. Detta för att den intervjuade då eventuellt kunde känna sig lite 
friare i sin roll. Det visade sig emellertid svårt att anonymisera ”lite grand”. I 
vissa partier i texten upplevde jag själv att det ändå framstod som uppenbart 
vem det är som sagt vad, eftersom det i vissa kommuner finns ett begränsat 
antal personer med respektive befattningar. Därför togs namnen bort även i 
referenslistan. Av sammanhanget framgår om det till exempel är en exploatör, 
ledamot av en intresseförening, politiker eller tjänsteman som yttrar sig. En 
förteckning över de intervjuade, liksom organisationstillhörighet, finns som 
bilaga (3) i slutet av avhandlingen. 
 
Syftet med intervjuer är att inhämta information men kanske främst att förstå 
ett perspektiv och ett sammanhang som intervjupersonen befinner sig i. Det 
innebär att jag gör en tolkning av vad som bedöms vara väsentligt och intres-
sant i en vidare kontext, men här kan det vara så att någon annan skulle gjort 
helt andra tolkningar. Detta är en intervjustudie och det finns subjektiva tolk-
ningar i allt kvalitativt arbete. Intervjuerna finns som digitala ljudfiler och 
materialet är sparat, men en nackdel med intervjuer är ändå att de är unika och 
inte möjliga att gå tillbaka till, bara ”kontrollera” med hjälp av de sparade 
ljudupptagningarna. De inspelade filerna ger dock bara möjlighet att höra vad 
som sagts. Icke-verbal kommunikation finns inte med. Nu handlar mina inter-
vjuer inte om några känsliga personliga frågor varför jag inte tror att betydel-
sen av det icke-verbala ska överdrivas. Allt material i avhandlingen är dock 
skapat i en viss specifik kontext som inte kan göras om eller göras av någon 
annan på samma sätt. 
  
Intervjusituationer är skapade situationer. Ofta sker de på initiativ från den 
som intervjuar. Den intervjuade och den som intervjuar är inte jämbördiga och 
villkoren dikteras inte sällan av den som intervjuar (Kvale & Brinkmann, 
2014, s. 41). De flesta av intervjuerna i avhandlingsarbetet görs med männi-
skor som arbetar med en viss fråga, eller representerar en viss aktörskategori 
i egenskap av ordförande eller talesperson. Intervjuerna sker i de flesta fall på 
deras arbetsplatser varför jag bedömer risken för påtagliga obalanser mellan 
mig och de intervjuade som liten. Min ambition med intervjuerna var ju också 
att jag skulle lära mig av de intervjuades berättelser, inte att förhöra intervju-
personerna. Jag försökte också göra klart detta i samband med att jag bokade 
intervjuerna.  
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Två vindkraftskritiska aktörer: föreningen Borta Med Vinden och Föreningen 
Svenskt Landskapsskydd, avböjde medverkan i intervju i samband med fält-
arbetet i den andra studien. (Se Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL), 
2012-12-06). Flera personer i Borta med Vinden och dess styrelse har också 
varit svåra att få kontakt med, avbokat intervjuer i sista stund och heller inte 
besvarat lämnade telefonmeddelanden eller skickad e-post. Under de korta te-
lefonsamtal jag hade med några av dess representanter fick jag aldrig klart för 
mig varför man inte ville träffa mig. De hänvisade i stället till policy-doku-
ment. Två personer som varit aktiva i Borta Med Vinden ställde dock upp för 
intervju. De kontaktades emellertid i egenskap av att de också representerade 
andra intressen.  

Transkribering 
Efter en eller några intervjuer transkriberade jag materialet vilket innebar att 
jag ytterligare bekantade mig med de intervjuades berättelser. Arbetet innebar 
ett första steg att ställa frågor till materialet och ägde rum parallellt med inter-
vjudelen. Fortlöpande noterades frågor och aspekter att fundera på, och/eller 
att ta med sig för att följa upp i senare intervjuer. Allt som kommunicerats i 
detta avhandlingsarbetes intervjusituationer är inte nedtecknat – transkribe-
ring kan göras med olika noggrannhet – men jag bedömer att nivån är tillräck-
lig för att svara mot avhandlingens syfte. Vissa intervjucitat har genomgått en 
mild språkredigering. Det handlar då om att anpassa talspråk till skriftspråk. 
Innehåll och mening har inte påverkats.   

Kodning 
Kodningsprocessen beskrivs av Cope (2005) särskilt viktig för de analytiska 
processerna. Hon argumenterar för att just kodning ger möjlighet för forskaren 
att på kort tid förbättra sin kunskap om vad materialet berättar, och vad det 
inte berättar (2005, s. 227). Alla intervjuer och delar av processmaterialet (pro-
cessmaterialet i den andra studien men inte i den första) kodas i detta arbete. 
Materialet från kodningsprocessen sparas hos författaren. 
 
Oavsett om kodningen utgår från hela stycken eller meningar är den typen av 
kodning jag genomför – som ett första steg i de båda studiernas kodningsar-
bete – exempel på deskriptiv kodning (Cope, 2005, s. 224). Koderna speglar 
på ett förhållandevis konkret sätt vad texterna handlar om. Denna kodning be-
nämns också som ”in vivo” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 144). Forskare 
rekommenderas i detta steg ha tillräckligt abstrakta rubriker på olika teman 
för att innehållet i texterna kan grupperas men samtidigt undvika att det blir 
lika många teman som citat (Strauss & Corbin, 1990, s. 60). Kodningen gjor-
des något olika i respektive studie. I den första studien kodade jag materialet 
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flera gånger och nya rubriker och grupper utvecklades ständigt, på olika ni-
våer. Till slut hade kodningen resulterat i en lång lista med olika teman. Det 
kunde vara en särskild händelse som belyste något större, ett påstående som 
hämtade sina argument från ett visst håll eller en uppfattning om någon annan 
nyckelaktör. Genom att aktivt ställa frågor till materialet skapades hela tiden 
nya teman (Strauss & Corbin, 1990, s. 77). Kodningsarbetet var exempel på 
en mekanisk klipp- och klistrametod. Ju mer jag kodade och ju fler omgångar 
jag genomförde desto mer framträdande blev det som också kallas ”latent kod-
ning”, eller ”in vitro kodning”. Latent kodning innebär att forskaren själv gör 
en tolkning av textens innebörd (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 144). I det 
senare skedet av kodningen tydliggjordes också de första kopplingarna mellan 
denna studies frågeställningar och det empiriska materialet; de preliminära 
slutsatserna. Några av kategorierna från den latenta kodningen kunde exem-
pelvis vara: ”Sveriges energisituation”, ”lokal estetik” eller ”miljövänlig nä-
ring”. 
 
I den andra studien gjorde jag i stället den initiala kodningen med hjälp av 
programvaran NVivo vilket möjliggjorde att senare i processen enklare kunna 
gå tillbaka till en specifik kod och granska den ytterligare, eller att helt enkelt 
pröva att sortera de insamlade koderna på nya sätt, med hjälp av några sökord 
och kommandon. Programmet är konstruerat så att forskaren kan samla allt 
sitt material, till exempel intervjuutskrifter och officiella dokument, på en och 
samma plats, och får på så sätt möjlighet att skära i materialet samtidigt. En 
poäng med det är att det blir möjligt att ställa nya frågor till materialet, och på 
så sätt nå nya insikter. Efter att den initiala tematiska kodningen var genom-
förd, kodade jag materialet inspirerad av kritisk diskursanalys. Jag letade dels 
efter sammanhang eller händelser som visade relevanta representationer (bil-
der av hur vindkraften betraktades), dels påbörjade jag den lingvistiska ana-
lysen som innebar att jag letade efter enskilda ord, begrepp eller uttryck som 
jag kunde använda i diskursanalysen.  
 
De metodologiska överväganden och metoder som presenterats här är gemen-
samma för de båda studierna. Principerna för intervjuerna, transkriberingarna 
och kodningsarbetet är likartade i båda studierna. I den första studien, vars 
resultat redovisas i kapitel fem och sex, utgör tematiseringen från kodnings-
processen och den nedan förklarade processpårningen delstudiens två analys-
verktyg. Den andra studien kompletteras med en diskursanalys och resultatet 
från den studien redovisas i kapitel sju och åtta. Nedan följer en mer utförlig 
beskrivning av de delar i studierna som inte är gemensamma. Dels beskrivs 
processpårningen i den första studien samt diskursanalysen i den andra stu-
dien, dels presenteras kort respektive förstudie i de båda studierna. De olika 
metodikerna för respektive studie behandlar jag i kapitlets återstående delar 
var för sig.  
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Den första studiens utgångspunkter 
För att jag skulle få en inledande insikt i vindkraftsfrågans relevans och aktu-
alitet i kommunerna gjorde jag som inledande moment en intervju med en 
tjänsteman från var och en av Dalarnas femton kommuner. Intervjuerna ägde 
rum hösten 2008. Förutom dem gjorde jag tre intervjuer med tjänstemän på 
Länsstyrelsen Dalarna samt ytterligare tre med exploatörer med potential att 
bygga vindkraft för kommersiellt bruk. Intervjuerna utgjorde det empiriska 
underlaget i pilotundersökningen. Pilotundersökningen syftade till att gene-
rera forskningsfrågor och bistå i urvalet av kommuner. Pilotundersökningen 
gav också en första bild av vindkraftssituationen i länets kommuner, exempel-
vis om några vindkraftparker var på väg att beviljas tillstånd och vilken syn 
kommunledningen hade på vindkraften i största allmänhet. Pilotundersök-
ningen ledde fram till ett urval av tre kommuner som kom att utgöra fördjup-
ningsfall i den fortsatta processen. Jag valde Falun, Mora och Orsa.  
 
I Falun, Mora och Orsa finns både byggda verk och/eller beviljade tillstånd 
och vindkraftsfrågan är således aktuell. Pilotundersökningen visade också på 
olika slags förutsättningar och villkor, men också en del likheter, som kunde 
tänkas bidra till en förståelse för den pågående och den framtida lokala vind-
kraftsutbyggnaden. Syftet med att välja tre olika kommuner var att få med 
flera situationer, olika typer av aktörer och intressen och kunna ge en fyllig 
och nyanserad analys av etableringsprocesserna utifrån studiens frågeställ-
ningar.  
 
En del av det empiriska materialet utgörs av besök på fyra allmänna vind-
kraftsmöten och samråd arrangerade av både kommuner och exploatörer, tre 
av dem i fallstudieområdet och ett i södra Sverige. Jag spelade in två av dessa 
möten med diktafon men sammanfattade skriftligt kort samtliga efter att mö-
tena avslutats. Under mötena observerade jag dels hur de praktiskt var orga-
niserade och om graden av uppslutning, dels vad de huvudsakliga problem-
formuleringarna bestod av under dessa möten. Erfarenheterna från dessa mö-
ten visade sig användbara under några av intervjuerna, och för att själv kunna 
förstå och relatera till exempel från litteraturen om etableringsprocesser av 
vindkraft.    

Vindkraftsetableringar som är av intresse i delstudien är sådana som tjänste-
män och politiker i kommunerna känt till när jag genomförde intervjuerna.  
Det innebär samtidigt att de planer som fanns hos exploatörerna men som inte 
kommunicerats med tjänstemän eller med lokala politiker utgått från process-
spårningen i denna avhandling. Kommunernas dokumentation inkluderar 
byggda och beviljade verk. Men även förhandsbesked, förfrågningar, minne-
santeckningar från tidiga samråd med mera, som styrkt att planering av vind-
kraftverk tagit form, är av intresse. Vidare avgränsas studien till medelstora 
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eller stora anläggningar medan så kallade gårdsverk eller miniverk exkludera-
des. Energimyndigheten definierar medelstora anläggningar som parker med 
två eller flera vindkraftverk eller där ett verk är högre än 50 meter. Som stora 
anläggningar räknas vindkraftparker med två verk över 150 meter eller fler än 
sju stycken verk högre än 120 meter (SFS 2013:251, 21 kap. 10-11 §). 

Processpårning 
Processpårning är en analysmetod som syftar till att spåra processer bakåt i 
tiden för att identifiera och förstå avgörande händelser i ett skeende. Metoden 
möjliggör studier av själva processen, inte enbart av resultatet. Den hjälper till 
att förstå och begränsa de orsaker som spelat roll för processen och identifierar 
de vägar processen kunde ha tagit, men inte tog (George & Bennett, 2005, s. 
213). I detta arbete är processpårningen ett verktyg för att på ett systematiskt 
sätt kunna beskriva, förstå och analysera de vindkraftsärenden som är hand-
lagda på kommun- och länsnivå. Kommunerna och länsstyrelsen har en bety-
dande roll i etableringsprocessen, både som tillstånds- och tillsynsmyndig-
heter. Nämndmötesprotokoll, tillståndsansökningar, privata skrivelser, utlå-
tanden och annat utgör den huvudsakliga dokumentinformationen om proces-
serna.  

Energimyndigheten har identifierat områden av särskilt stort nationellt in-
tresse för en vindkraftsutbyggnad. Den processen inbegriper både länsstyrel-
ser och kommuner. I denna avhandling studerade jag också den process som i 
Dalarna ägde rum 2007-2008 med hjälp av processpårning. 

I Falun genomförde jag processpårningen i juni 2009, i Mora och Orsa i juni 
2010. Jag studerade allt arkiverat material om vindkraftsetableringarna i kom-
munerna, både det som rörde beviljade och planerade anläggningar. Det rörde 
sig om tre till sex ärenden per kommun. Dokumenten på kommunernas för-
valtningsarkiv var samlade i mappar och sorterade efter respektive fastighets-
beteckning. Jag studerade det arkiverade materialet på plats och fotokopierade 
det material som var särskilt intressant eller krävde mer tid för genomgång. 
Ungefär en arbetsdag tillbringades vid respektive förvaltningsarkiv. Vid be-
söken var särskilda aktförvaltare behjälpliga att ta fram handlingar kring vind-
kraftsetableringarna i kommunen. I flera fall hade de redan vid ankomst lagt 
fram efterfrågat material vilket avsevärt effektiviserade arbetet. Med det 
materialet som utgångspunkt gjorde jag en kronologisk genomgång av till-
ståndsprocessen. Respektive tillståndsansökning sammanfattades, från de 
första kontakterna mellan exploatör och myndigheter till det färdiga beslutet.  

Processpårningen möjliggör identifikation av relevanta aktörers beskrivning 
av ett händelseförlopp. Det finns olika typer av processpårning med varie-
rande komplexitet. En variant av processpårningen möjliggör rekonstruktion 
av de överväganden som gjorts av de olika aktörerna. Dessa översätts därefter 



 56

till allmängiltiga faktorer som kan tillämpas på andra fall än de som under-
sökts (Esaiasson m.fl. 2007, s. 144). Studien inspireras av den enklaste formen 
i vilken en händelse beskrivs detaljerat och möjliggör kartläggning av omstän-
digheter som verkat i en viss riktning (George & Bennet, 2005 s. 205). Iaktta-
gelser över både allmänna och specifika omständigheter antecknas och utgör 
några av frågorna i den efterföljande intervjufasen.  
 
Processpårning kan ske även på intervjumaterial men i delstudien användes 
den ensidigt på processmaterialet. Förtjänsten med processpårningen blev 
framför allt att den fungerade som en omsorgsfull inläsningsmetodik av rele-
vanta myndighetsdokument och att jag med hjälp av den kunde identifiera in-
tervjupersoner och få idéer till frågor och teman till intervjuerna, inte att i ef-
terhand se vilka speciella händelser eller tidpunkter som påverkat och föränd-
rat det fortsatta skeendet. Därför togs beslut att tillämpa kunskaperna från pro-
cesspårningen som förberedelse till intervjuerna och som inläsning av materi-
alet inför dessa, inte att använda processpårningen som analysmetod på det 
transkriberade intervjumaterialet.    

Den andra studiens utgångspunkter 
Det praktiska arbetet i den andra studien inleddes med en pilotstudie i en kom-
mun som skulle revidera och förändra vindkraftsdelen i sin översiktsplan. Syf-
tet med arbetet var dels att på ett förenklat sätt identifiera och förstå hur lokala 
motsättningar gestaltades i materialet, dels att själv prova ett diskursanalytiskt 
arbetssätt. Ett antal remisser, två radiointervjuer samt själva översiktsplanen 
utgjorde materialet i denna ”prova på” diskursanalys, men jag gjorde inga 
egna intervjuer. Materialet kodades översiktligt och jag identifierade schema-
tiskt de övergripande perspektiven i kommunens planprocess av vindkraft. Pi-
lotundersökningen resulterade också i att jag upptäckte en, inom ett år, påbör-
jad och avslutad etableringsprocess av en stor vindkraftsetablering i Vansbro 
och att man där genomfört en aktuell kommunal fysisk planering av vindkraf-
ten. Både planen och vindkraften var föremål för lokal diskussion.  
 
I den diskursanalytiska studien över en vindkraftsetablering i Vansbro kom-
mun har jag inspirerats av socialkonstruktionismens sätt att tolka och uppfatta 
världen. Burr (2003) sammanfattar den med fyra att-satser: att det finns en 
kritisk inställning till självklar kunskap, att kunskap om världen är kulturellt 
präglad, att uppfattningar om världen skapas och upprätthålls i sociala proces-
ser och att det finns ett samband mellan kunskap och social handling (Burr, 
2003, s. 2-5).  
 
Den mest radikala ontologiska uppfattningen inom socialkonstruktionismen 
utgår från att verkligheten är en social konstruktion (Alvesson & Sköldberg, 
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2008, s. 82 ff). Ett socialkonstruktionistiskt kunskapsperspektiv behöver 
emellertid inte innebära att det materiella och rumsliga inte finns. Det är sna-
rare själva konstruktionsprocessen som är social (Alvesson & Sköldberg, 
2008, s. 95). I detta avhandlingsarbete stod inte de vetenskapsteoretiska grun-
dantagandena klara från början men insikter om vad kunskap är och betyder 
för mig, utkristalliserades successivt. Jag har dragit slutsatsen att vindkraft är 
ett verktyg för att tillvarata vindenergi, och det sker alldeles oavsett hur den 
konstrueras socialt. Men vindkraften är mer än en produktionsapparat av giga-
wattimmar. Det finns till exempel ett otal symboliker i vindkraften vilka också 
förändras allteftersom tiden går. Detta sker samtidigt som individers uppfatt-
ningar och syn på vindkraften förändras och formas i social interaktion med 
andra. Dessa sociala konstruktioner kan förstås som diskurser och sociala 
praktiker (se Winther Jørgensen, Phillips, & Torhell, 2000, s. 15).  
 
I den andra studien är det de lokala diskurserna vilka tar form vid en vind-
kraftsetablering som är av centralt intresse. Delstudien är en diskursanalytisk 
studie över en vindkraftsetablering i Vansbro kommun och analyser och re-
flektioner utgår dels från intervjumaterial, dels från offentligt processmaterial.  

Kritisk diskursanalys 
Det är i kritiken av traditionell samhällsvetenskaplig metod som idéerna till 
diskursanalysen härstammar (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 460). Diskurs-
analysen tvekar nämligen inför att människor under intervjuer ger uttryck för 
konsekventa och entydiga uppfattningar. Att behandla utsagor från intervjuer 
som enkla tematiska avspeglingar för att förstå människors handlingar och fö-
reställningar, beskrivs som utsiktslöst. Utsagor är i stället kontextberoende 
(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 461).  
 
Kritisk diskursanalys vilar på en socialkonstruktionistisk grund (Winther 
Jørgensen m.fl., 2000, s. 11). Men i kritisk teori finns dessutom ett ständigt 
underliggande syfte som forskaren måste beakta och förhålla sig till; att inte 
utan reflektion reproducera särskilda intressen i samhället (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 289). I den kritiska teorin blir det därför särskilt relevant 
att fundera över forskningens syfte, genomförande och hur forskningsresulta-
ten relaterar till rådande samhälleliga maktstrukturer, och att träna upp en re-
flektiv förmåga över hur man själv som forskare tolkar och drar slutsatser, och 
själv betraktar sociala förhållanden och rådande normer – i ett maktperspektiv 
(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 23, 289). För mig betyder det att vara vaksam 
på flera plan, inte bara på materialet, utan också på egna tolkningar och slut-
satser. Det blir också angeläget att fundera över effekterna av eget forsknings-
bidrag. Vad i min text kan verka bevarande och vad kan verka för en föränd-
ring i samhället? Vilka grupper har att vinna på det att det ena eller andra 
kommer fram i min forskning och var står jag själv?  
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Det finns metoder att ta till för att bli vaksam på reproduktion av maktelitist-
iska intressen och att oförmärkt glida in i förhärskande normer och synsätt. En 
är att obekantgöra det redan välkända, att se etablerade fenomen som exotiska 
och att beskriva vardagliga händelser som något man upplevt för första 
gången. Ett annat är att skapa negationer på sådant som anses självklart genom 
frågan; Varför inte precis tvärtom (Alvesson & Deetz, 2000, s. 171)? Under 
arbetets gång har jag också försökt påminna mig om att vara vaksam över det 
faktum att forskning kan bidra till social över- och underordning. För mig har 
detta inneburit att jag inför de olika intervjuerna, efter bästa förmåga, försökt 
bli kvitt mina egna fördomar om de intervjuades bilder av vindkraften. Att bli 
varse egna förgivettaganden är komplicerat men jag fann att metoden jag an-
vände på materialet ändå hjälpte mig i den processen. Det praktiska genomfö-
randet beskrivs nedan. 
Min tolkning av Faircloughs tredimensionella modell 

 
 
Figur 3.1 Faircloughs (1992, s. 73) tredimensionella modell. 
 

I diskursanalysen hämtar jag metodidéerna från Faircloughs beskrivningar av 
diskursanalys (1989, 1992, 2003). Faircloughs idéer är både inspirerande och 
vägledande i studien. Dels för att hans idéer är möjliga att visualisera. Diskur-
ser liknas till exempel av Fairclough som nodalpunkter mellan å ena sidan 
språk och å andra sidan sociala strukturer (2003, s 126). Bilden och liknelsen 
om nodalpunkter säger mig att språk och social praktik utgör olika vektorer 
där diskurs är resultatet av dessa olika vektorers styrka och riktning. I det em-
piriska letar jag efter kopplingar och relationer mellan språk och social praktik 
för att på så sätt själv förstå vad en diskurs är.  Dels för att han, till skillnad 
från exempelvis Foucault, hävdar att allt inte är diskurs (1992, s. 56; 2003, s. 
21). Fairclough menar i stället att det finns andra oberoende, icke diskursiva, 
verkligheter (2003, s. 25). För mig är till exempel ett vindkraftverk en fysisk 
företeelse som är byggd och existerar oavsett hur vi pratar om den. Fairclough 
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ger också konkreta metodtips. I Faircloughs tredimensionella analysram teck-
nas till exempel diskurs som en dimension mellan text och social praktik 
(2003, s. 3). Jag använder den analysramen i studien, se figur ovan. 
 
En diskursanalys följer aldrig en helt färdigdefinierad mall. Praktiserad dis-
kursmetodik speglar i stället det faktum att all forskning är unik och att meto-
diken måste anpassas till studiens egen karaktär samt praktiska betingelser 
(Wodak, 1999). Diskursanalysmetodik, som den definieras av några av dess 
förgrundsgestalter som Fairclough (1992, 2003) eller Laclau och Mouffe 
(Winther Jørgensen m.fl., 2000, s. 31ff), tjänar i stället som en metodologisk 
förankring för att i det aktuella fallet anpassas till den unika studiens syfte.  
 
Syftet med att använda diskursmetoden är att jag vill ha redskap för att nå 
förståelse av de olika perspektiv som kommer fram i samband med en vind-
kraftsetablering, men som inte visas i den första studien. Syftet är att i det 
empiriska materialet finna diskurser, lingvistiska textkomponenter och sociala 
praktiker som har potential att komplettera teoribildningen om social accep-
tans och hjälpa mig att förstå de perspektiv och sociala spänningar som blottas 
i samband med en vindkraftsetablering. Nedan beskriver jag hur och vilka av 
Faircloughs verktyg som jag använder i studien.    

Representationer 
I den andra studien, med fokus på en lokal etableringsprocess av storskalig 
vindkraft, är representationer om till exempel energi- och produktion, aktörer 
och plats betydelsefulla. En representation är mindre än en diskurs men säger 
ändå något om hur världen betraktas (Fairclough, 2003, s. 124). Ett exempel 
på representation kan vara hur frågan om vindkraft representeras på olika skal-
nivåer; lokal, regional, nationell och global nivå. En representation berättar 
något om ett visst perspektiv, något om hur världen betraktas och hur världen 
”är”, utifrån en specifik aspekt. För Fairclough finns tre olika aspekter: mate-
riella, mentala och sociala. Exempel på materiella aspekter är konkreta pro-
cesser och strukturer. Mentala aspekter visar på tankar, föreställningar, vis-
ioner och sociala aspekter rör relationer och identiteter (2003, s. 124). Min 
uppfattning om Faircloughs definition av representation är att den visar på ett 
samband eller en relation mellan två fenomen inom en sådan aspekt. Att X är 
annorlunda från Y (2003, s. 126). I kodningen av det empiriska materialet letar 
jag efter bilder som berättar hur ”verkligheten” är, i relation till något annat.  

Textanalysen 
Fairclough åskådliggör med egna exempel hur lingvistiska analyser på text-
material kan operationaliseras (1989, s. 91ff; 1992, s. 207ff). I ”Discourse and 
Social Change” presenterar han också några olika lingvistiska verktyg för att 
analysera komponenter och strukturer i texter (1992, s. 232ff). Sett till de prak-
tiska omständigheterna och till det empiriska materialets storlek i den andra 
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studien reduceras dock den av Fairclough rekommenderade textanalysen på 
två sätt. Dels använder jag tre av hans sju rekommenderade lingvistiska ana-
lysverktyg i arbetet, vilka presenteras nedan. Dels använder jag i arbetet med 
texterna inte heller ett verktyg åt gången. I stället har jag med mig metoderna 
som ett mentalt filter när jag kodar materialet. Det innebär en potentiell risk 
att allt analysmaterial – för respektive verktyg – inte upptäcks och fångas upp, 
men sättet att arbeta möjliggör samtidigt att studera ett större material. I stu-
diens textanalys används följande lingvistiska verktyg:  
 

• Ett av stegen i Faircloughs lingvistiska sjustegstrappa beskriver kraf-
ten i yttrandet (Min översättning av ”the force of utterance”). I den är 
textens hela syfte i centrum (Fairclough, 2003, s. 193). Syftar utsagan 
till motstånd? Är texten ett krasst ställningstagande? Handlar utsagan 
om att begära olika saker? Är texten hotfull? (Fairclough, 1992, s. 
82)? I materialet försöker jag förstå vad texten både kan vara ett ut-
tryck för och samtidigt vad den syftar till. 

 
• Med Intertextualitet vill Fairclough belysa den historiska kedjan i tex-

ten, exempelvis att idén, innehållet eller ett specifikt begrepp åter-
kommer i olika texter och då eventuellt med ett gradvis förändrat in-
nehåll/budskap (1992, s. 101). En intertextuell kedja visar alltså 
”samma” text, i olika texter. Samma budskap förs fram i flera texter 
med liknande språkbruk. I mitt arbete använder jag intertextualitet 
mer bokstavligt och på det enklaste viset. Jag noterar när jag identifi-
erar identiska, eller mycket snarlika, textpassager i olika texter. 

 
• Under arbetsprocessen noterar jag fortlöpande olika metaforiska ut-

tryck i texterna. Exempel på hur Fairclough använder det finns i Fair-
clough 1989, (s. 117). I mitt arbete för jag exempelvis anteckningar 
när vindkraftens röda eller vita hinderbelysning liknas vid diskoteks-
belysning, eller när vindkraften i skogen beskrivs som ett industri-
landskap. För mig pekar metaforerna ut textförfattarnas relation till 
vindkraften och bidrar till min förståelse hur vindkraften och den ak-
tuella etableringen porträtteras i diskurserna.  
 

Varken den lingvistiska operationaliseringen, kodningen eller identifikat-
ionen av representationerna sker strikt efter varandra. Det praktiska metod- 
och analysarbetet går i stället in i varandra och äger rum samtidigt. Detta 
gäller även arbetet med att identifiera de sociala praktikerna.  
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Social praktik 
Genom de systematiska analyserna av tal och skriftspråk, liksom studier av 
sociala praktiker är målsättningen med den kritiska diskursanalysen att iden-
tifiera vilka sociala praktiker som produceras och reproduceras av olika text-
utsagor (Winther Jørgensen m.fl., 2000, s. 83). Sociala praktiker visar den 
”yttre” verklighet som påverkar och påverkas ”utanför” diskurserna 
(Fairclough, 1992, s. 71ff). Att enbart göra textanalysen anses otillräckligt ef-
tersom den inte visar kopplingen mellan text och sociala processer (Winther 
Jørgensen m.fl., 2000, s. 72). I stället måste forskaren komplettera analysen 
med studier av sociala praktiker inom det vetenskapliga undersökningsområde 
på vilket studien genomförs. Vilka sociala praktiker är då betydelsefulla i 
denna studie? Syftet med delstudien är att förstå de lokala diskurserna och 
vilka de lokala utmaningarna är för vindkraft, och vad de består av, med ut-
gångspunkt i avhandlingens teoridiskussioner. Urvalet av de sociala prakti-
kerna filtreras fram ur teoribildningen om social acceptans som bygger på tre 
olika typer av praktiker.  Det handlar dels om sociopolitiska strukturer; regel-
verk, politiska styrmedel och demokratiska processer som påverkar vindkraf-
ten. Detta kan exempelvis vara lagstiftningen i plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) eller i miljöbalken (SFS 1998:808) som både begränsar och begrän-
sas av diskurserna. Dels handlar praktikerna om ekonomiska villkor och bety-
delsen av ekonomisk lönsamhet när vindkraft byggs – en marknadens praktik. 
En kortare redogörelse över dessa två praktiker sker i kapitel fyra. Dels hand-
lar det, som en tredje praktik, om platsens betydelse och lokalsamhällets för-
utsättningar att bygga vindkraft. Fokus i arbetet med det empiriska materialet 
är att identifiera de sistnämnda praktikerna; platsens och lokalsamhällets. 
Dessa sociala praktiker beskriver jag genom att identifiera ett antal olika lo-
kala utmaningar som framkommer i intervju- och processmaterialet. I kapitel 
åtta beskrivs de närmare. När detta är kartlagt kan några av de samband som 
uppträder mellan diskurserna och de sociala praktikerna klarläggas.  
 
En kritik som finns av Faircloughs kritiska diskursanalys är att det för den 
praktiserande forskaren är svårt att skilja mellan det diskursiva och icke dis-
kursiva. Fairclough ger själv inga råd hur forskaren kan tackla det dilemmat 
(Winther Jørgensen m.fl., 2000, s. 93). I denna studie har jag försökt renodla 
praktikerna till att röra faktiska händelser och försöka se sådant som ligger på 
det som av Alvesson (2008) beskrivs som en ”handlings- eller förhållande-
nivå” och som inte bara finns i språket (2008, s. 469). I den diskursiva nivån 
har jag i stället försökt fokusera på att innehållet ska spegla föreställningar 
utifrån min tolkning av intervjuutsagor. Men i praktiken är det svårt att dra en 
exakt gräns mellan dessa olika nivåer.  
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Metodreflektioner 
I efterhand visade det sig att kunskaperna från processpårningen främst fyllde 
andra funktioner än att jag med hjälp av metoden förstod vad som påverkade 
till exempel graden av social lokal acceptans. De dokumenterade tillstånds-
processerna för respektive vindkraftsanläggning var inte så “fylliga” att det 
gick att förstå de händelser som verkat i en viss riktning. Processpårningen 
gav emellertid goda kunskaper om de olika vindkraftsetableringarna vilket vi-
sade sig komma väl till pass i intervjumomentet. Till exempel identifierade 
jag i processmaterialet lämpliga intervjupersoner som varit involverade i de 
olika etableringarna. Kunskaperna om etableringarna gav också möjlighet att 
fråga både om det som beskrivits i processmaterialet men också om sådant 
som inte var lika framträdande.  Processpårningen gjorde också intervjuerna 
effektivare. De intervjuade behövde inte i någon större utsträckning ta tid att 
beskriva enklare samband och bakgrundsfakta, som ägarförhållanden med 
mera. I stället kunde samtalet kretsa kring andra aspekter, mer relevanta för 
syftet. Dessutom gav kunskaperna från processpårningen förutsättningar att 
diskutera även ”obekväma” frågor, sådant som den intervjuade annars kanske 
hade undvikit om de inte aktivt förts på tal. Jag upplevde att mina egna kun-
skaper om etableringarna fungerade katalyserande i samtalen då jag ganska 
enkelt kunde åberopa någon detalj från processpårningen som den intervjuade 
kunde haka tag i. Kunskaper om vindkraftsetableringen fungerade då som 
samtalskrokar och blev till lämpliga utgångspunkter under intervjuerna. Goda 
förkunskaper om fallen gav också möjligheter att föra in samtalet på arbetets 
fokus i de fall där detta behov framträdde.  
 
Utifrån de erfarenheter som processpårningen gav mig i den första studien 
valde jag inför intervjuerna i den andra studien att släppa taget om process-
spårningen. I den studerade jag inte avsiktligt dokumenten bakåt i tiden med 
syfte att identifiera ett avgörande ögonblick eller en avgörande händelse i pro-
cessen. Samtidigt såg jag i första delstudien fördelarna med att vara väl påläst 
under intervjuerna. Inför varje intervju i den andra studien studerade jag därför 
de dokument som jag bedömde relevanta och skrev samtidigt ned några punk-
ter/reflektioner som jag tog med mig till respektive intervju. De för varje in-
formant ”unika” frågor samt frågorna i intervjumallen utgjorde stöd och in-
spiration för de semistrukturerade samtalen med respektive informant.  
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4 Politiska och ekonomiska praktiker 

De politiska, legala och ekonomiska förutsättningarna att etablera, äga och 
driva vindkraftverk har förändrats på ett grundläggande sätt de senaste decen-
nierna. Europeiska rådets godkännande av Kyotoprotokollet (2002) samt 
Europaparlamentets direktiv (2009) om främjande av el från förnybara ener-
gikällor har påskyndat etableringen av bland annat vindkraftverk både i 
Europa och i Sverige. Syftet med kapitlet är att visa hur svensk vindkraftseta-
blering under 00-talet är möjlig att förstå med hjälp av sammanlagt två, av 
totalt tre, av Wüstenhagens m.fl. (2007) dimensioner, de sociopolitiska och de 
olika marknadernas acceptans. Den förra är den acceptans som finns i till ex-
empel policy-dokument eller i lagstiftningen. Den senare visar hur mark-
nadens aktörer förhåller sig till vindkraften utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 
Dimensionerna är centrala och utgör en möjlighet att strukturera litteraturge-
nomgången i kapitlet. Dimensionen om lokalsamhällets acceptans behandla-
des i kapitel två.  

 
Fairclough (1989, 1992, 2003) argumenterar för att det finns något icke-dis-
kursivt utanför diskurserna. Han visar på betydelsen av att också förstå hur 
sociala praktiker både påverkar och påverkas av diskurserna. Min tolkning är 
att sociala praktiker kan vara nationella regelverk, lagstiftning och finansiella 
styrmedel. Det finns paralleller mellan Wüstenhagens m.fl. (2007) dimens-
ioner om de sociopolitiska respektive marknadernas acceptans, och Fair-
cloughs (1992) sociala praktiker.  
 
Förutom internationellt ingångna överenskommelser, som i hög utsträckning 
syftar till att bygga ut den förnybara elproduktionen, diskuteras i kapitlet vilka 
andra för svenska förhållanden relevanta sociopolitiska och ekonomiska ra-
mar och villkor som påverkat vindkraftsutvecklingen i Sverige. I kapitlet be-
skrivs till exempel hur institutioner som riksdag och regering mellan år 2000 
och 2010 verkat för en ökad etablering genom att bland annat peka ut intres-
santa områden för vindbruk och också höjt sina ambitioner med produktion 
av vindkraft. Det har också genomförts statliga satsningar på regional och lo-
kal planering – men det är de svenska kommunerna med sitt planmonopol som 
själva bestämmer hur marken nyttjas.  
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Svenska satsningar på storskalig vindkraft 
Det är i synnerhet från år 2007 och framåt som svensk vindkraftsutveckling 
tagit fart, både vad gäller vindkraftverk, vindelsproduktion i gigawattimmar 
och i samlad uteffekt mätt i megawatt (MW) (Vindkraftstatistik 2012, s 5, 
2013:01). Under åren 2008-2011 tredubblas volymerna el från svensk vind-
kraft. År 2012 uppgick vindproduktionen till 7,2 TWh, cirka fem procent av 
Sveriges totala elproduktion, och antalet vindkraftverk i Sverige var cirka 
2400 (Energimyndigheten, 2012, s. 11). Även ur ett internationellt perspektiv 
har det sedan år 2010 byggts mycket vindkraft i Sverige. Av det europeiska 
vindkraftsnätverket EWEA betraktades Sverige 2012 som en ”tillväxtmark-
nad” (The European Wind Energy Association, 2012). År 2014 fanns också 
Sverige med på den årliga listan över de topp tio-länder där det byggts mest, 
sett till installerad effekt (MW). Men så här har det inte alltid sett ut. 
 
I ett internationellt perspektiv var Sverige under 1980- och 1990-talen ett land 
där utbyggnaden av vindkraft gick mycket långsamt (Bergek, 2010, s. 2357; 
Klintman & Waldo, 2008, s. 13). Trots gynnsamma förutsättningar med god 
vind, obebodda områden och allmänhetens positiva inställning byggdes få 
vindkraftverk (Soderholm m.fl., 2007, s. 370). I Danmark med högre befolk-
ningstäthet och med likartade vindförhållanden stod vindkraften för cirka 20 
procent av den totala energiproduktionen i början av 00-talet (Lipp, 2007, s. 
5484). Under samma tid i Sverige var det mindre än en procent 
(Energimyndigheten, 2009, s. 8).   

Jämförelser mellan Sverige och Danmark visar att länderna haft olika politiska 
strategier för att stimulera vindkraft. I slutet av 1970-talet satsade Sverige till-
sammans med Storbritannien, Nederländerna och Tyskland stora belopp på 
forskning och utveckling och gav i uppdrag åt energibolag, flygindustri och 
kraftindustri att utveckla tekniska lösningar för vindkraften (Wizelius, 2007, 
s. 36). I Sverige byggdes under 1980-talet försöksanläggningar på Näsudden 
(Gotland) och vid Maglarp (Skåne). Framför allt verken i Skåne var stora, 
även med dagens mått mätt (två och tre megawatt per verk). Verken hade stora 
tekniska problem och ansågs också bullriga. I Danmark valdes en annan väg. 
I stället för stora försöksanläggningar utarbetades i stället en strategi att dels 
utgå från behov och kompetens hos presumtiva konsumenter, dels utgå från 
förutsättningar hos etablerade producenter i branscher som redan hade kom-
petens och utrustning för att bygga torn, vingar eller maskindelar till vind-
kraftverk. Tornen till de första danska vindkraftverken byggdes av företag 
som annars producerade verktyg och maskiner till lantbrukare. Plastbåtstill-
verkare tillverkade vindkraftens rotorblad (Wizelius, 2007). Lantbrukare star-
tade också kooperativa föreningar och staten gav skattelättnader och investe-
ringsbidrag till de vindkraftföretag, eller kooperativ, som satsade lokalt. Sam-
tidigt stimulerades allmänheten med ekonomiska incitament att köpa andelar 
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i vindkraftverken (Lipp, 2007, s. 5486). I jämförelse med de svenska verken 
var de danska små med en uteffekt på cirka 20-30 kilowatt, en hundradel av 
effekten av de på Näsudden och i Maglarp (Wizelius, 2007).  

Lipps (2007) och Wizelius (2007) visar att skillnaden mellan den svenska och 
danska vindkraftsutvecklingen kan förklaras av skillnader i vem som initie-
rade byggnation av de enskilda verken.  I Sverige stimulerades en utveckling 
med forskning och statliga satsningar på stora verk. Danmark utgick från bru-
kare och producenternas behov och förmågor, småskalig teknik och koopera-
tiva lösningar. Vindkraften tycktes accepteras i Danmark, men inte i Sverige. 

Flera studier pekar på att länder som valt småskalighet och kooperativt ägande 
av vindkraften också kännetecknats av en större lokal acceptans för energisla-
get (Devlin, 2005, s. 525; Khan, 2004a, s. 18). Det motsatta tycks också gälla 
och Szarka (2007) visar i sin studie av flera europeiska länder hur storskalighet 
och ett för lokalbefolkningen distanserat storbolagsägande lett till minskad lo-
kal acceptans av vindkraften (Szarka, 2007, s. 138ff). 

Ett kompletterade perspektiv till den långsamma svenska vindkraftsutveckl-
ingen ges i avhandlingen Blåsningen - svensk vindkraft från 1973 till 1990 
(Carlman, 1990). Carlman visar hur vindkraften inte betraktades som ett reellt 
alternativ i svensk energiförsörjning, inte heller under 1970-talets energikri-
ser. Tvärtom behandlades vindkraften, under den studerade perioden 1973 till 
1990, och i jämförelse med likvärdiga energislag, styvmoderligt av politiker, 
tjänstemän samt företrädare för fackföreningar och kraftbolag. Carlman häv-
dar att under den studerade tidsperioden har Sverige haft goda förutsättningar 
att storskaligt bygga ut vindkraften. Såväl lagstiftning, ekonomiska förutsätt-
ningar som lämpliga produktionsplatser gjorde satsningar på förnybar, in-
hemsk energiproduktion möjliga. Carlman menar att den svenska allmänheten 
under denna tid var generellt positiv till vindenergi som energislag. Den spar-
samma svenska utbyggnaden av vindkraft förklaras med nyckelaktörernas 
subjektiva uppfattningar om vindkraften. Politiker och företrädare för bran-
schen saknade viljan att satsa på energislaget och förordade i stället en stor-
skalig och traditionell elproduktion. Kärnkraft ansågs vid sidan av vattenkraft 
vara den mest lämpade för produktion av billig och leveranspålitlig energi. 
Vindkraften betraktades av tongivande opinionsbildare som dyr och rent av 
miljöförstörande. Carlman (1990) menar också att bland annat kraftbolag, nat-
ionella politiker och potentiella investerare som följd av detta, satte upp andra 
”lämplighetskriterier” för vindkraft jämfört med övriga energislag. Dessa be-
nämns som ”skuggrekvisit”. Kriterierna formulerades inte som formella krav 
men uttryckte aktörernas uppfattningar kring vindkraftens etableringsförut-
sättningar. Kraftföretagen såg utvecklingen av vindkraftverk som ett tekniskt 
spännande projekt, inte som ett framtida realistiskt bidrag till energiprodukt-
ion (Carlman, 1990, s. 188). Utifrån Wüstenhagens m.fl. (2007) teorier är 
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Carlmans (1990) beskrivningar av den svenska situationen ett exempel på att 
det då saknades sociopolitisk acceptans för den tidiga vindkraften i Sverige. 

Den mer sentida politiska argumentationen och svensk nationell debatt kring 
olika kraftslag har studerats av bland andra Kall (2011) och av Anshelm 
(2013). I den förras studie blir det till exempel tydligt att de argument som 
Carlman (1990) anförde finns kvar ända in på det första decenniet på 2000-
talet. Kall (2011) visar bland annat hur argumentet att vindkraften, och andra 
förnybara energislag, fram till 00-talet till exempel beskrivits vara för små och 
otillräckliga för att trygga svensk nationell energiförsörjning.  

Klimathoten leder blickarna mot vindkraften  
Kontrasten mellan den svenska politiska inställningen till vindkraften under 
1980- och 1990 talen och det som karaktäriserar den nationella vindkraftsde-
batten mellan åren 2000 och 2010 är påtaglig. Inte bara blev argumenten för 
vindkraft tydligare och satsningarna mer omfattande, motståndet på den nat-
ionella nivån upphörde också. Under 00-talets början, jämfört med tidigare 
decennier, var kritiken mot vindkraften från politiker och intresseorganisat-
ionen näst intill bortblåst. Skepticism gentemot vindkraften hördes varken 
från starka opinionsbildare eller ledande politiskt- och vetenskapligt samhälle. 
Det som förändrade vindkraftens status var framför allt när det globala klimat-
hotet blev en viktig fråga på den nationella och internationella politiska agen-
dan (Anshelm, 2013, s. 60).  

Ändligt och förnybart resursutnyttjande är viktiga frågor på global, europeisk 
och nationell nivå. På Stockholm Resilience Centre har man definierat nio 
särskilt viktiga områden där störningar kan resultera i irreversibla effekter på 
planeten. Ett av dem är klimatfrågan och uppvärmningen av jordens medel-
temperatur. Den maximala uppvärmningen definieras av FN:s klimatpanel år 
2014 till en maximal ökning av 2 grader Celsius (Pachauri m.fl., 2014). För 
att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur krävs omedelbara och på-
tagliga minskningar av det globala nyttjandet av fossila bränslen. Beräkningar 
från Stockholm Resilience Centre pekar på att atmosfärens koldioxidnivåer 
bör vara under 350 ppm men att den nivån redan är passerad varför nettotill-
skottet av växthusgaserna i framtiden inte bara måste upphöra utan också vara 
negativa (Rockström m.fl., 2009). Det innebär samtidigt att konsumtionen av 
fossila bränslen, jämfört med vad konsumtionen varit på 00-talet, måste 
minska väsentligt. Sedan andra halvan av 1900-talet har den globala använd-
ningen emellertid ökat (Pachauri m.fl., 2014). De fossila bränslena, olja, kol 
och naturgas, bidrog under 00-talet till världens energitillförsel med cirka 80 
procent, i Sverige med cirka 30 procent (Energimyndigheten, 2015-07-22). 
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Överallt där människan verkar på jorden konsumeras olja. Billig och riklig 
tillgång på fossila bränslen bidrog till den industriella revolutionen och möj-
liggjorde 1900-talets samhällsutveckling (Areskoug & Eliasson, 2007, s. 197). 
Förutom lågt pris och riklig tillgång finns en rad andra energirelaterade förde-
lar i fossila energislag som förklarar dess användbarhet och nytta. Vindkraft 
och andra förnybara energislag har dock under 00-talet blivit allt mer effektiva 
vilket också märks när “graden av tillgänglig nettoenergi”, förkortat till 
EROEI (Energy Returned On Energy Invested), jämförs för vindkraft och olja. 
De är på samma nivå (Butler & Wuerthner, 2012, s. 12).  

Att samhällets beroende av olja, den internationella politiska medvetenheten 
över det globala klimatet och den tekniska utvecklingen i några av de förny-
bara energislagen var hög, ledde till, att vindkraften gjorde återkomst i de po-
litiska diskussionerna under 00-talet (Anshelm, 2013, s. 41). I Kalls (2012) 
analys över energipolitiska riksdagsdebatter slår hon till exempel fast att sy-
nen och intresset på de globala klimatförändringarna, oavsett tidigare inställ-
ning eller argument i olika energifrågor, blev något gemensamt för samtliga 
riksdagspartier.  
 
Kalls (2011) argumenterar samtidigt för att klimatfrågan gav politikerna ut-
rymme att skjuta frågan och ansvaret för energiomställningen till en annan 
nivå, till den globala (2011, s. 322-324). Diskussionerna runt det myntade be-
greppet ”klimatnationalism” visar frågans globalisering. Begreppet säger i 
korthet att satsningar på klimatet inte kan begränsas av nationsgränserna. Kall 
(2012) har i sin forskning följt och analyserat uttrycket och visar att det först 
dyker upp i slutet av 00-talet. Frågan kallar i stället på internationella samar-
beten och överenskommelser. Energifrågan integreras med den globala kli-
matfrågan. Så handlar också den breda energiuppgörelsen år 2009 också om 
både klimat, och energi (Kall, 2011, s. 298-299). 

Vindkraft görs till en angelägenhet för marknaden 
Mellan år 2000 och 2010 får de politiska satsningarna på förnybar energi ef-
fekter för dels de kommersiella vindkraftsintressenterna, dels för allmänheten 
och individen. Det hade inte varit fallet tidigare. Detta gällde också på den 
globala policynivån där kommersiella krafter fick betydande ansvar för im-
plementering av politiska idéer. Stripple (2010) menar att globala policys till 
och med är skapade utifrån ett marknadsperspektiv. Han ger exempel på hur 
både Agenda 21 och EU:s policys om förnybar energi är ”marknadfierade” 
(2010, s. 67). Mels (2014) visar hur bland annat marknadskrafter, tekniska 
innovationer och individuellt ansvar av det statliga energibolaget Vattenfall 
betraktas som helt vägledande för att lösa globala miljöutmaningar (2014, s. 
174). Även svenska politiker lyfter fram marknadskrafterna som ett sätt att 
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både lösa energiomställningen och globala klimatåtaganden (Kall, 2011, s. 
324; Michanek m.fl., 2006, s. 24).  
 
En utförlig diskussion om hur statliga idéer om förnybar energi tar avstamp i 
kommersiella intressen, presenteras i Corvellecs (2006) rapport. I den argu-
menterar han för hur vindkraftspolitiken under 00-talet blir marknadsoriente-
rad. Privata aktörer, som energibranschen, ska utifrån egna ekonomiska in-
tressen och i konkurrens med andra ta de ekonomiska, tekniska och symbo-
liska riskerna på jakt efter ekonomisk avkastning, menar Corvellec (2006, s. 
14). Det är sannolikheten för att prövningsprocessen ska leda till ett tillstånd 
som prissätts. En för marknadskrafter intressant lokalisering, men där tillstånd 
saknas, betingar ett lägre värde på marknaden, jämfört med om det funnits ett 
tillstånd. Det leder också till att projektering av en vindkraftspark, och uppfö-
rande och drift av själva verksamheten blir till två helt olika verksamheter som 
följer olika prismodeller och attraherar olika typer av utförare. Tillståndspro-
cessen är kunskapsintensiv men fordrar inte mycket kapital. Byggnation och 
drift av vindkraftverk kräver både kapital och ekonomisk uthållighet 
(Corvellec, 2006, s. 15).  
 
Under 00-talet fattade riksdagen en rad beslut för att få vindkraften att bli del 
i en marknadskultur. Vindkraft ändrar till exempel namn, från vindkraft till 
vindbruk. I proposition Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livs-
kraftigt vindbruk slås fast att den termen bättre visar att vindkraft är mer jäm-
förbar med andra näringar som nyttjar lokalt bundna förnybara råvaror, till 
exempel jord- och skogsbruket (Regeringens proposition, 2006, s. 12ff). Un-
der 00-talet utarbetas också ekonomiska verktyg för att stimulera exploatörer 
att bygga vindkraft. Riksdagen beslutade år 2003 att alla producenter av för-
nybar energi skulle få certifikat för den el som producerades (SFS 2003:113). 
Dessa certifikat skulle säljas till dem som använder energi: privatpersoner, 
företag och offentlig sektor som måste köpa certifikat i relation till den egna 
elförbrukningen. Detta kallades kvotplikt. Priset på certifikaten skulle också 
variera med efterfrågan och systemet med elcertifikat skulle vara långsiktigt, 
fram till år 2035 (SFS 2003:113). Energimyndigheten delade också mellan 
2003 och 2012 ut stöd till vindpilotprojekt. Medlen syftade till att stimulera 
ny teknik för att på så sätt underlätta och minimera framtida kostnader för en 
storskalig vindkraftsutbyggnad i Sverige (Regeringens proposition, 2006, s. 
31). Exempel på projekt som fick medel var till exempel sådana som syftade 
till att utveckla automatisk avfrostning av vingar på vindkraftverk i kallt kli-
mat (Energimyndigheten, 2016-01-12). Höga elpriser mellan 2006 till 2010 
(Energimyndigheten, 2013, s. 5) och därtill höga nivåer på elcertifikat under 
senare delen av 00-talet innebar också starka ekonomiska incitament för inve-
sterare att satsa bland annat på vindkraft.  
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I jämförelse med andra förnybara energislag lyfts vindkraften fram som det 
mest miljövänliga sättet att producera elektricitet (Ek, 2005; Kaldellis & 
Zafirakis, 2011). Sett till de globala överenskommelser Sverige ingått argu-
menterades också för att vindkraft var ett samhällsekonomiskt rationellt val. 
Michaneks & Söderholms (2006) visar hur vindkraften i relation till Kyotoav-
talet, utsläppshandelssystemet inom EU och Sveriges nationella utsläppsmål 
var det förnybara energislag, tillsammans med naturgasbaserad kondenskraft, 
som hade lägst samhällsekonomiska kostnader. Deras slutsats pekade också 
på att det fanns starka incitament för just en fortsatt vindkraftsutbyggnad, och 
särskilt landbaserad vindkraft (Michanek m.fl., 2006, s. 10-11).  
 
Kalls (2012) menar att ”marknadfieringen” av förnybara energislag under 00-
talet var ett medvetet sätt för ledamöterna i riksdagen att inte själva aktivt 
driva energiomställningen. Ansvaret sköts i stället nedåt till att bli en fråga för 
marknaden och för den enskilda konsumenten (2011, s. 292). I en studie av 
Mels (2014) argumenteras på ett liknande sätt. Han beskriver hur vindkraftut-
vecklingen i Sverige visar på en spänning mellan två diskursiva regimer; bil-
der av global miljöförstöring å ena sidan och konservativa uppfattningar om 
plats och natur å andra sidan (Mels, 2014, s. 166).                                                                    

Vindkraftsmotståndet blir lokalt 
När den nationella hållningen till vindkraft kraftigt förändrades under 00-talet 
visar Anshelm (2013) också hur motståndet mot vindkraften under samma tid 
ändrar karaktär. Argumenten mot vindkraften har under de senaste decenni-
erna ungefär varit desamma, men i början av förra decenniet förändras platt-
formen varifrån de skeptiska argumenten kommer – från nationell till lokal 
nivå. Det lokala motståndet mot vindkraft utgår dock från samma typer av 
argument som under de senaste två decennierna kommunicerats av nationella 
vindkraftskeptiker. Anshelm (2013) skriver:  

 
Föreställningarna om vindkraftens nedsmutsning och ruinerande av upplevelserna 
av landskapet var redan grundligt kommunicerade av energi- och miljöpolitiken. De 
hade sedan mer än två decennier tillbaka givits stöd och officiell sanktion av energi-
utredningar, myndigheter och kraftbolag som på så sätt bundit ris åt egen rygg. De 
aktörer som sedan flera decennier tillbaka verkat för att befästa uppfattningen att 
vindkraften var förenad med omfattande negativ visuell landskapsuppfattning, kunde 
knappast, när de energi- och miljöpolitiska förutsättningarna började förändras, 
börja förneka det rimliga i denna uppfattning. Att vindkraftverk var estetiskt stö-
rande och förfulade landskapet hade upprepats under så många gånger under tjugo 
år att den blivit närmast en oomstridd sanning (Anshelm 2012, s. 48).  
 
Anshelm (2012) drar slutsatsen att 1980- och 1990-talets nationella debatter 
och argument mot vindkraften innebar, när kritiken tystnade, att lokala vind-
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kraftsskeptiker fick en 20 år lång kritisk miljödiskurs till sitt förfogande. Kri-
tiken mot vindkraft bestod alltså även när den nationella politiska inställ-
ningen till energislaget förändrats, men den flyttade ut till andra arenor. Mels 
(2014) visar också hur det lokala vindkraftmotståndet nyttjar landskapets lo-
kala karaktäristiska, men skalar upp argumenten och gör dem universella 
(2014, s. 170). 

Kommunernas betydelse för vindkraften  
I Sverige utvecklades under 00-talet ett omfattande nationellt politiskt stöd för 
vindkraften. Diskussionerna och policyförändringarna kring vindkraften spå-
ras tillbaka till diskussioner om klimathot, internationella överenskommelser 
och en tilltro till marknaden och det individuella ansvaret (Kall 2011). Vilken 
roll spelar då kommunerna för vindkraftsutbyggnaden i en pågående energi-
omställning?  

Vindkraften och det kommunala planmonopolet 
En grund i det svenska statsskicket är den kommunala självstyrelsen (SFS 
1974:152, 1 kap . 1 §, 14 kap. 2 §). En del i det självstyret är kommunernas 
möjlighet att planlägga användningen av mark och vatten, det så kallade plan-
monopolet (reglerat i PBL). Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) innehåller 
bestämmelser om hur planläggning i kommunen sker. Plan- och bygglagen 
syftar till att ”… främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människor 
i dagens samhälle och för kommande generationer” (1 kap. 1 §). Lagens andra 
kapitel behandlar de allmänna intressen som särskilt bör beaktas. Lagen beto-
nar också värdet av miljöbalken (SFS 2010:900).  
 
Vid prövningen av vindkraftverk får inte etableringarna strida mot den kom-
munala planläggningen. I plan- och bygglagens första kapitel (3 §) uttrycks 
att kommuner skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen 
och som aktualiseras varje mandatperiod. Översiktsplanens syfte är att ge 
”vägledning för beslut om användning av mark och vattenområden samt om 
hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras”. Översiktsplanen är inte 
juridisk bindande, men finns det rekommenderade platser och stöd för exem-
pelvis en vindkraftsetablering i översiktsplanen anser Energimyndigheten att 
det underlättar etableringen. Etableringarna är ju då redan vägda mot miljö-
balkens hushållningsbestämmelser (Statens Energimyndighet, 2007, s. 18). 
Den offentliga process som föregår en översiktsplan innebär också, att med-
borgarna beretts möjlighet att ha synpunkter på planens innehåll, vilket ger 
demokratisk legitimitet för både planens innehåll och hur marken används 
(Regeringens proposition, 2006, s. 21).  
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I Sveriges inlandskommuners översiktsplaner kom inte vindkraften med för-
rän i början av 00-talet (Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, 2010, s. 9). 
Det saknades därmed i dessa kommuner ett strategiskt och demokratiskt för-
ankrat dokument som skulle vägleda kommunerna i de etableringsprocesser 
som ägt rum innan vindkraften inkluderades i översiktsplanerna. Processen 
med att ta fram en ny översiktsplan är omfattande. Insyn, delaktighet och en 
demokratisk process kräver både tid och andra resurser. En översiktsplan be-
rör många aspekter av den fysiska markanvändningen i hela kommunen. Ofta 
väljer därför kommuner enklare och snabbare alternativ om det är en fråga 
eller en plats som behöver utredas. Kommunerna kan själva välja mellan olika 
planeringsformer och tillvägagångssätt men följande tre planeringsverktyg är 
dock de alternativ som beskrivs som de vanligast förekommande (Kungliga 
ingenjörsvetenskapsakademin, 2010, s. 21): Fördjupade översiktsplaner fo-
kuserar på geografiskt begränsade områden. Tematiska tillägg till översikts-
planen är en tematisk beskrivning över en särskild fråga i kommunen, exem-
pelvis vindkraft. Policys beskriver allmänt kommunens inställning i en fråga. 
En policy förankras inte demokratiskt genom samråd och utställning, varför 
den heller inte anses vara lika betydelsefull som översiktsplaner, fördjupade 
översiktsplaner eller tematiska tillägg. Plan- och bygglagen behandlar inte hel-
ler frågan om dessa policys, men policys används för etablering av vindkraft 
eftersom de är betydligt enklare att ta fram än till exempel ett tematiskt tillägg 
(Boverket, 2012b, s. 98).  

Stöd till kommunal planering 
I Sveriges första vindkraftsproposition, Miljövänlig el med vindkraft – åtgär-
der för ett livskraftigt vindbruk (Regeringens proposition, 2006), beskrivs hur 
vindkraften får högre prioritet genom att den blir belyst i kommunernas över-
siktsplaner. I propositionen framkommer också hur planer utgör betydelse-
fulla verktyg för vindkraftsföretag och nätägare eftersom idén är att lämpliga 
lokaliseringar för vindkraft redan finns utpekade och eventuella konfliktlinjer 
identifierade. Det slås fast att i kommuner som inkluderat vindkraften i sin 
fysiska planering hade tillståndsgivningen varit snabbare och konflikterna 
färre jämfört med kommuner där vindkraften inte planerats (Regeringens 
proposition, 2006, s. 22).  

Under 00-talet riktas uppmärksamhet mot bland annat hur effekterna av plan-
monopolet påverkar vindkraftsutbyggnaden. Lagen ger kommunerna mandat 
att blockera beslutsprocesser genom att anta olika planer som försvårar ut-
byggnaden av vindkraften (Khan, 2003, 2004b). Bengtsson (2012) visar i sin 
studie att politikernas och tjänstemännens engagemang påverkar graden av 
utbyggnad. Där engagemanget är lågt är utbyggnaden också ganska måttlig. 
Michanek & Söderholm (2006) lyfter Danmark som exempel på hur myndig-
heterna där haft större befogenheter än de svenska – till exempel att expropri-
era mark och påverka lokal planering till förmån för vindkraften – som en 
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förklaring till varför vindkraftsutvecklingen varit hög i Danmark, men inte i 
Sverige. De argumenterar också för hur nationella energiintressen blir nedpri-
oriterade på grund av det kommunala maktmonopolet och att det ur ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv är ineffektivt. Utbyggnaden av vindkraft kan 
bromsas på platser där de samhällsekonomiska kostnaderna kan vara som lägst 
(Michanek m.fl., 2006, s. 143ff). 

I en studie från 2007 visar Söderholm m.fl. också hur lagen om kommunal 
energiplanering (SFS 1977:439) i praktiken har en liten betydelse i det lokala 
beslutsfattandet. Energiplanen syftar till att visa hur kommunernas egen ener-
gipolicy relaterar till den nationella energipolitiken men i tillämpningen besk-
rivs inte lagen ta hänsyn till nationella energimål, menar Söderholm (2007, s. 
391).   
 
Riktade insatser för lokal planering och en statlig ambition att sätta vindkraf-
ten på kommunernas agendor är exempel på aktiviteter och statligt engage-
mang, riktade mot kommuner och regioner vilket flera forskare under mitten 
av 00-talet också efterlyser. En ökad statlig inblandning i lokal planering sågs 
som en möjlighet att lösa lokal implementeringsproblematik (Khan, 2003, s. 
578; Strachan & Lal, 2004, s. 567). 

Regeringen beslutade år 2006 om en rad institutionella förändringar för att 
främja vindkraftsutbyggnaden. Bland annat fick länsstyrelsen en tydligare 
central funktion att samordna kommunala intressen, hantera intressekonflikter 
och att ta fram planeringsunderlag (Regeringens proposition, 2006, s. 19).  

Svenska kommuner beslutar själva om hur marken används. Regeringen be-
slutade år 2006 att avsätta stora statliga medel till kommuner för att få vind-
kraften inkluderad i de kommunala planerna. Medlen syftade till att kommu-
nerna skulle aktualisera, revidera eller komplettera sina översiktsplaner 
(Regeringens proposition, 2006, s. 21). Mellan år 2007 och år 2010 delade 
Boverket ut cirka 100 miljoner kronor till svenska kommuner för att stimulera 
kommunerna att få vindkraften inkluderad i den översiktliga kommunala fy-
siska planeringen. De flesta svenska kommunerna tog del av de medel som 
regeringen delade ut för att få vindkraften att bli en lokal planfråga. Totalt 212 
svenska kommuner och 13 länsstyrelser beviljades stöd under den perioden. 
De flesta resterande kommuner har under samma period, eller senare på egen 
hand, inkluderat vindkraften i den fysiska planeringen (Boverket, 2012a, s. 9). 
”Syftet med att införa ett stöd till planeringsinsatser var att klarlägga förutsätt-
ningarna för utbyggnaden av vindkraftsanläggningar samt att stimulera plane-
ringen av vindkraft” (Boverket 2012). Utvärderingar pekar på att stödet till 
översynen av översiktsplanerna underlättat och påskyndat utbyggnaden av 
vindkraft (Boverket, 2012a, s. 11).  
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Planeringsmål för utbyggnaden 
Ambitionerna med vindkraft växte i Sverige under 00-talet och förutom att 
ekonomiskt stimulera kommunerna att revidera sina översiktsplaner, besluta-
des om fler åtgärder för att stimulera vindkraften. För att ytterligare få kom-
munerna att inkludera vindkraften i sin planering och sätta vindkraften på den 
kommunala agendan, fattade riksdagen dels beslut om ett nationellt plane-
ringsmål för utbyggnad av vindkraft som fördelades på regionerna, dels pe-
kade Energimyndigheten ut riksintressanta områden för vindbruk (Bergek, 
2010, s. 2357). 

Riksdagens första planeringsmål för vindkraft från år 2002 på tio terawattim-
mar (TWh) till 2015, fördelades mellan de av Sveriges olika regioner som då 
hade byggt någon vindkraft (Energimyndigheten, 2003; Regeringens 
proposition, 2002). Mindre än ett decennium senare mer än fördubblades sta-
tens målsättning med vindkraft, men med tydlig fördelning mellan den land-
baserade och havsbaserade vindkraften. Planeringsramen för vindkraft fast-
ställdes år 2009 till en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020 varav 20 
TWh till lands och 10 TWh till havs (Regeringens proposition, 2006). Men 
trots en påtaglig ökning av volymerna svensk vindkraftsel mellan åren 2007 
och 2015 behövs det ändå mer än dubbelt så många vindkraftverk som fanns 
år 2014 för att nå Sveriges planeringsram på 30 TWh till år 2020.  

Skillnaderna mellan det första och andra planeringsmålet var alltså att det 
första hade en tydlig regional fördelning av volymerna, vilket inte var fallet 
med den andra planeringsramen från år 2009. Men svenska regioner och län 
har ändå efter år 2009 gjort egna kalkyler av utbyggnaden av vindkraft. Da-
larnas läns målsättning för vindkraften är till exempel att den till år 2020 ska 
leverera 1,6 TWh, och till år 2050 3,0 TWh (Länsstyrelsen Dalarnas Län, 
2012).   
 
I Bergeks studie från år 2010 beskriver hon statens satsningar för att lyfta 
vindkraftens status i kommunerna som ganska verkningslösa. En av hennes 
slutsatser är att regionala kvantitativa mål påverkat både lokala tjänstemän och 
lokala politiker att först och främst se statliga ambitioner som en fråga främst 
för staten och inte som en fråga för länsstyrelser eller kommuner. I sin fallstu-
die studerar hon en region som redan infriat sitt regionala åtagande. Bergek 
(2010) menar att det faktum att regionen redan uppnått sin del av utbygg-
nadsåtagandet dämpar de lokala tjänstemännens och politikernas vilja att 
agera och driva på för ytterligare vindkraftsetableringar. Hon pekar i sin forsk-
ning på klyftan mellan nationella intentioner och lokala praktiker och hur ett 
nationalt samhällsintresse inte ses som ett lokalt (Bergek, 2010, s. 2367).  
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Riksintresseområden för vindbruk 
För att ytterligare stödja vindkraften pekade regeringen år 2004 ut 49 stycken 
så kallade riksintressanta områden för vindbruk. Endast ett av riksintresseom-
rådena hamnade i inlandet eftersom vinden där ansågs otillräcklig. Kommu-
nerna ska beakta riksintresseområdena i den översiktliga planeringen, och 
riksintressena ska vara vägledande vid kommunala prövningar av mark- och 
vattenanvändning (Regeringens proposition, 2006, s. 26). Ett riksintressant 
område har ett skyddsvärde med speciella förutsättningar för en viss typ av 
markanvändning och regleras i kapitel tre och fyra i miljöbalken. Områden 
riksintressanta för vindkraft innebär att de är särskilt lämpade för utvinning av 
vindkraft och dessutom särskilt värdefulla ur ett nationellt perspektiv (3 kap. 
8 §, SFS 1998:808). Länsstyrelsen har till uppgift att granska att kommunerna 
i sin fysiska planering tar hänsyn till och inkluderar dessa intressen i beslut 
och fysiska planprocesser. Om till exempel en områdesbestämmelse eller en 
detaljplan innebär påtaglig skada på ett riksintresse kan länsstyrelsen, utifrån 
plan- och bygglagen, upphäva den planen (12 kap. 3 §, SFS 2010:900). 

År 2006 publicerades preliminära uppgifter från en rikstäckande vindkarte-
ring. Denna så kallade MIUU-studie visade att vindförutsättningarna på hög-
länta områden i inlandet, mellan kust och fjäll, var betydligt bättre än vad som 
tidigare antagits (Bergström, 2006). Utifrån ökade meteorologiska kunskaper 
skriver regeringen: ”nya och mer tillförlitliga vindkarteringar är av stor bety-
delse för planering av vindkraft. Nya uppgifter bör kunna ge upphov till över-
syn av områden för riksintresse” (Regeringens proposition, 2006, s. 24). Efter 
översynen av riksintresseområden för vindbruk år 2008 tillkom Dalarnas, Jön-
köpings, Kronobergs, Örebro, Västernorrlands, Västerbotten och Norrbottens 
län (Energimyndigheten, 2008, s. 7). I Dalarnas län år 2015 är 36 områden 
klassade som riksintressanta och totalt är cirka 400 områden definierade som 
riksintressanta för vindbruk i Sverige, i 20 av de 21 länen (Länsstyrelsen 
Dalarnas Län, 2015-11-19).  

Skillnaderna vid revideringen av de riksintressanta områdena år 2008, jämfört 
med år 2004, bestod inte enbart av nytillkomna områden i skogslän. Rege-
ringen skickade också ett budskap att vindkraftens intressen, relativt andra in-
tressen, skulle få högre status. Länsstyrelsernas prioriteringar år 2004 ansågs 
nämligen ha präglats av stor försiktighet och återhållsamhet och ”trots en be-
gynnande regional och lokal planering av vindkraft hade vindkraftens oför-
delaktiga ställning bestått” (Regeringens proposition, 2006, s. 19). Som resul-
tat av detta skulle till exempel ett Natura 2000-område inte per automatik leda 
till ett vindkraftsförbud, som det gjorde vid de första utpekandena 
(Regeringens proposition, 2006, s. 25).  
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Bergeks studie (2010) visar att planeringen av vindkraften i områden utpekade 
som riksintressanta i den lokala praktiken inte blir bedömda som ett nationellt 
riksintresse, utan snarare som ett privat särintresse. Vindkraften planeras i 
praktiken genom principen om eliminering, eller uteslutningsmetoden. Den 
metoden beskrivs som att av vindkraften påverkade intressen och konkurre-
rande markanvändning först pekas ut. Där inte några konflikter identifieras, 
tillåts vindkraften (Bergek, 2010, s. 2365). Att kommuner använder den här 
typen av uteslutningsmetod fick också stöd då Bladh (2011) undersökte atti-
tyden till vindkraften i Skånes kommuner. Lokala tjänstemän och politiker 
beskrev hur vindkraften fick stå tillbaka för konkurrerande intressen (Bladh, 
2011, s. 58). Enligt miljöbalken ska dock företräde ges till det riksintresse som 
på ”lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och 
den fysiska miljön i övrigt” (3 kap. 10 §, SFS 1998:808). Utpekandet av riks-
intressen för vindbruk har dock inte resulterat i att vindkraften lokalt ses som 
ett prioriterat nationellt intresse. Slutsatsen i Bergeks studie är att vindkraften 
i den lokala praktiken fått ge vika inte bara för andra nationella intressen utan 
alla samhälleliga (Bergek, 2010, s. 2366).  

Lagstiftningens betydelse för vindkraften  
I Sverige finns ingen lagstadgad möjlighet för staten att expropriera privat 
egendom för att bygga vindkraft, som det finns för gruvdriften (Soderholm 
m.fl., 2007, s. 384). Men från statligt håll skulle dock målsättningen med vind-
kraftsutbyggnaden genom snabbare beslutsprocesser och färre överklaganden 
också märkas i lagstiftningen (Statens offentliga utredningar, 2008, s. 12ff). 
Regelverket har kritiserats för att dels ge det lokala miljöskyddet en för stark 
ställning gentemot ett globalt miljöskydd, dels att kommunernas planmonopol 
samt miljöbalkens regel om kommunal tillstyrkan försvårat vindkraftutbygg-
naden (Michanek m.fl., 2006; Soderholm m.fl., 2007).  

 
Det finns flera lagar som påverkar vindkraftens etablering. Tillstånd genom 
ellagen (SFS 1997:857) krävs för att bygga elektriska starkströmsledningar 
och kulturminneslagen (SFS 1988:950) ger ett skydd till fornminnen, bygg-
nadsminnen eller kyrkliga kulturminnen. Lagen om kommunal energiplane-
ring (SFS 1977:439) säger att varje kommun ska ha en aktuell plan för tillför-
sel, distribution och användning av energi. De lagar som förändrats under 00-
talet med syfte att snabba på vindkraftsutbyggnaden är plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) samt miljöbalken (SFS 1998:808) och det är de lagarna jag 
ägnar störst intresse åt i detta kapitel. Den förra behandlades ovan, i samband 
med avsnitten om planering. Nedan följer en diskussion om miljöbalken. År 
2010 beslutade Sverige att ratificera den europeiska landskapskonventionen 
och åtog sig därmed att arbeta in konventionen i lagstiftning och politik 
(Regeringen, 2010). Den europeiska landskapskonventionens huvudsyfte är 
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att lyfta fram landskapets olika värden. Landskap definieras som ” ett område 
sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av på-
verkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer ” 
(Riksantikvarieämbetet, 2012-06-12).   

Miljöbalken ger lokalt inflytande 
Sveriges miljölagstiftning är samlad i miljöbalken, stiftad år 1999. En vind-
kraftsetablering prövas enligt miljöbalken, antingen i kommunens miljö-
nämnd eller hos Miljöprövningsdelegationen som finns på länsstyrelsen. År 
2009 förändrades prövningsprocesserna och procedurerna för storskalig re-
spektive småskalig vindkraft och blev något olika. Som storskalig vindkraft 
räknas parker med sju eller fler vindkraftverk eller två stycken verk med en 
totalhöjd över 150 meter. Förändringarna innebar att prövningen av storskalig 
vindkraft enbart skulle ske mot en lagstiftning, miljöbalken, och göras på ett 
ställe, länsstyrelsen. Det innebar samtidigt att den storskaliga vindkraften inte 
längre skulle prövas separat mot plan- och bygglagen. Därmed avskaffades 
den så kallade dubbelprövningen av storskalig vindkraft. Regeringen be-
dömde att den utgjorde den viktigaste förklaringen till att konkreta etable-
ringsprocesser av vindkraft kunde dra ut på tiden (Regeringens proposition, 
2009, s. 56). 

Syftet med olika ansökningsregler för olika storlekar av parker var att till-
ståndsprocessen skulle stå i proportion till den förväntade miljöbelastningen, 
och därmed snabba på processen i de fall där miljöbelastningen syntes låg 
(Statens offentliga utredningar, 2008). Vid en anmälan är det till exempel till-
räckligt att exploatören gör en miljökonsekvensbeskrivning i den utsträckning 
”som behövs i det enskilda fallet” (Regeringen, 1998). Vid tillståndsärenden 
är det däremot obligatoriskt med en miljökonsekvensbeskrivning, då stora 
vindkraftsparker räknas som miljöfarlig verksamhet.  

Lagförändringarna år 2009 innebar samtidigt att kommunernas möjligheter att 
påverka vindkraften förändrades. Då skrevs ett kommunalt tillstyrkanskrav in 
i miljöbalken (16 kap. 4 §). Den så kallade 16:4 regeln innebär att kommu-
nerna aktivt måste tillstyrka etableringarna genom beslut i kommunfullmäk-
tige och ta ställning till om etableringen är en lämplig användning av mark 
och vattenområden i kommunen. Energimyndigheten beskriver att detta i 
praktiken gett kommunerna ”vetorätt” över etableringen av storskalig vind-
kraft (Energimyndigheten, 2015, s. 6).  
 
Miljöbalkens ”16:4 regel” innebär att kommunerna har mandat att säga ja, el-
ler nej, till en tillståndspliktig etableringsprocess. En studie på och av Västra 
Götalandsregionen visar, att bland de undersökta kommunerna i Västsverige, 
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vindkraften i nära hälften (45 procent) av fallen fick avslag. Skälen till avsla-
gen redovisas inte specifikt för de olika fallen i studien, kommunerna behöver 
inte motivera sina ställningstaganden, och det dras heller inga definitiva slut-
satser i studien. Men i rapporten diskuteras att ett möjligt skäl till avslagen kan 
bero på att de studerade kommunerna inte anser att länsstyrelsen i tillräckligt 
stor omfattning värderat lokala miljöskäl och lokal kunskap om densamma 
(Västra Götalandsregionen, 2015, s. 24). I Böhlers avhandling från år 2004 
diskuteras också hur svårt idéer och diskurser om förnybar energi har att eta-
blera sig lokalt. Han visar i sin studie att lagtexter, som till exempel miljöbal-
ken, används för att motivera vindkraftens olämplighet, men att det som styr 
de konkreta avvägningarna och som heller inte redovisas öppet, snarare är lo-
kala tjänstemäns – experters – specifika tolkningar och föreställningar om hur 
landskap bör se ut, och där ingår inte exploatering av vindkraft (Böhler, 2004, 
s. 233). 

 
Michanek & Söderholm (2006) menar i sin studie att miljöbalkens mål att 
främja en hållbar utveckling och att sätta globala frågor i fokus i liten utsträck-
ning avspeglas i den praktiska rättstillämpningen (2006, s. 149). Miljöbalkens 
syfte är att ”främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra nu levande 
och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö” (1 kap. 1 §). Lag-
stiftningen betonar skydd, vård och bevarande av människans hälsa och miljö, 
natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden. En god hushållning 
av mark och vatten ska tryggas och återanvändning och återvinning främjas. 
Michanek & Söderholm (2007) visar hur globala miljöintressen inte ges något 
företräde mot påverkan på lokala miljövärden, som till exempel landskapsbild. 
I ett större perspektiv anses det enskilda verkets miljönytta vara marginell och 
mer lokala skyddsvärden får i stället skydd i prövningarna mot miljöbalken. 
De argumenterar för att lokala påtagliga miljöintressen får tolkningsföreträde 
mot globala, mer diffusa, miljövinster (Michanek m.fl., 2006, s. 151). 
  
Miljöbalken är en betydelsefull lagstiftning för vindkraften, och har reviderats 
under 00-talet med syfte att underlätta för en vindkraftsutbyggnad. Men lagen 
kritiseras för att tillämpningen av den mest tar hänsyn till lokala miljövärden, 
och inte i tillräckligt stor utsträckning beaktar de globala. En möjlig förklaring 
kan vara att effekterna av globala miljöproblem för lokalbefolkningen och lo-
kala beslutsfattare inte är särskilt påtagliga i de områden där vindkraften pro-
jekteras.  

Fallstudiens kontext 
Samtliga undersökta vindkraftsetableringar i avhandlingsarbetet är planerade 
eller byggda på så kallade höghöjdslägen i skogslandskap, det vill säga på 
platser som är belägna på cirka 500 meter över havet. Tolv etableringar utgör 
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det empiriska underlaget i den första delstudien, och en etablering ligger till 
grund för analyserna i den andra delstudien. Det är olika typer av exploatörer 
som drivit vindkraftsprocesserna, alltifrån regionala och nationella vindkrafts-
företag till fastighets- och skogsbolag. I både studierna handlar det om stora 
anläggningar, att jämföra med till exempel medelstora anläggningar eller 
mindre gårdsverk, där verken är färre och framför allt lägre jämfört med de 
parker som figurerar i denna studie. Storleken på de undersökta parkerna skil-
jer sig dock åt ganska markant, från 5 till cirka 100 vindkraftverk, men i den 
första delstudien har de flesta parker en storlek på cirka 5 till 15 vindkraftverk. 
I den andra studien handlar det om en planerad park på cirka 100 verk. Mar-
kägostrukturen skiljer sig också åt mellan de olika vindkraftsprojekten. Vissa 
områden där vindkraften lokaliserats ägs av enskilda privatpersoner eller av 
så kallade gemensamhetsskogar som betyder att det finns flera olika lokala 
fastighetsägare som äger skogen gemensamt. Vissa av områdena som varit 
föremål för vindkraftsetableringar, eller för planering av densamma, ägs av 
Svenska kyrkan eller av stora skogsbolag. Riksintresseområden för vindbruk 
finns utpekade i samtliga kommuner som ingår i studien. Att det finns olika 
sorters exploatörer, olika markägostrukturer och att det är olika många riksin-
tresseområden i respektive kommun, speglar ganska väl bilden av hur det ser 
ut i andra delar av Sverige. Generellt är parkerna i norra Sverige större än vad 
de är i södra Sverige men även i de nordliga delarna av landet förekommer 
parker med en handfull vindkraftverk, just som i mitt fallstudieområde. Parken 
som jag fokuserar på i min andra studie skulle dock beskrivas som stor även 
om den lokaliserats till Norrland.  
 
En enklare sammanställning över de studerade vindkraftsetableringarna, till 
exempel storleken på dessa och huruvida de är byggda eller om planerings-
processen avbrutits, finns i Bilaga 3. I den bilagan finns också uppgifter över 
markägostrukturen för respektive vindkraftspark. Avsikten med de tablåerna 
är att bistå läsaren med sådan information som kan ge ökad förståelse för de 
olika etableringsprocesserna. I resterande kapitel beskrivs och analyseras det 
egna empiriska materialet. Kapitel fem och sex, den första delstudien, fokuse-
rar på materialet från kommunerna Falun, Mora och Orsa. För en mer fullstän-
dig empiri från dessa kommuner, än vad jag inkluderat i kapitlen här, hänvisar 
jag till min licentiatuppsats: Gradén (2011). Kapitel sju och åtta visar resulta-
ten från den andra delstudien. I inledningen till kapitel sju ger jag en kortare 
beskrivning över den etablering jag studerat i Vansbro. Kartan nedan visar 
samtliga av mig studerade etableringar. Siffrorna i figuren överensstämmer 
med vindkraftsprojekten i Bilaga 3. 
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Figur 4.1 Dalarnas län med studerade etableringarna markerade 1-13. 
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5 Lokal medverkan i vindkraften  

Det här kapitlet belyser lokalsamhällets möjligheter att bli involverade och 
vara delaktiga när vindkraft etableras. I kapitlet beskrivs vilka lokala för- och 
nackdelar som vindkraften ger upphov till. Den kommunala översiktliga fy-
siska planeringen av vindkraften behandlas i efterföljande kapitel. Kapitlen 
bygger på intervjudata från tre kommuner: Mora, Orsa och Falun och totalt 
ingår 12 vindkraftsetableringar i den studien. De tre kommunernas första vind-
kraftsetableringar finns med bland dessa. Kortfattad information om intervju-
erna och informanterna finns i Bilaga 2 och om de studerade parkerna i Bilaga 
3.  

Möjligheter till inflytande  

Ett utlämnat lokalsamhälle  
I ett tillståndsärende av vindkraft är det exploatören som har det formella an-
svaret att sköta dialogen med dem den tänkta verksamheten berör (6 kap. mil-
jöbalken) Men kommunerna har samtidigt ett politiskt formellt inflytande i 
processen, bland annat som remissinstans och genom att tillstyrka eller avslå 
ansökningar (16 kap. SFS 1998:808). Intervjuerna pekar på att kommunpoli-
tiker och tjänstemän vill vara informerade men samtidigt inte bli alltför invol-
verade under det tidiga processtadiet. Framför allt vill de undvika att bli språk-
rör och företräda lokalsamhällena mot exploatörerna. En av de intervjuade 
tjänstemännen säger att det funnits önskemål från bybor att kommunen ska ta 
en mer aktiv roll i dialogen mellan olika parter. 
 
Man vill ofta att kommunen är en mellanhand mellan byn och företaget men det fun-
gerar inte så. Ta den kontakten i stället själv. Vi kan förklara kommunens roll men 
också vad de måste göra själva (Intervju 1). 

I intervjuer framkommer att några av tjänstemännen uttrycker hur allmänhet-
ens kunskaper om tillståndsprocessens olika delar och var och hur man som 
enskild medborgare kan ge synpunkter i den processen är bristfälliga. En in-
tervjuad tjänsteman på Länsstyrelsen i Dalarna säger till exempel att han hos 
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allmänheten ser bristande kunskaper redan i remisskedet, det steg som kom-
mer efter samrådet (Intervju 6). Tjänstemannen menar att avsaknaden av den 
kunskapen försvårar för bybor att påverka tillståndsprocessen. Tjänstemannen 
förklarar: 

 
Jag kan uppleva lite grand att många inte förstår hur det här går till. För man har 
ju ett samrådsskede och då skall man yttra sig till exploatören, sedan har man ett re-
misskede, då skall man yttra sig till myndigheten. Och då är det många som säger, 
jag har ju redan sagt vad jag tycker, behöver jag göra det en gång till? Jag skulle 
vilja att fler kom in i remisskedet. Vid samrådsskedet har man inget färdigt förslag, 
man har ett utkast. Tanken med den är att alla synpunkter skall in och då skall man 
påverka hur den här ansökan kommer se ut. Och sen kommer remissen. Var det ok 
som man gjorde? Det är egentligen en fråga tillbaka till alla dem som yttrade sig i 
samrådsskedet. Var det här ok? Tog de hänsyn till era synpunkter? Eller, vill ni ha 
mer ändringar? Då skulle vi vilja veta om det är tillräckligt men då är det väldigt 
tyst. Vi får inte in några remisser, inte någonting (Intervju 6).  

Citatet visar att tjänstemannen inte ser medborgarna som insatta i tillstånds-
proceduren men också att länsstyrelsen accepterar detta och inte förmår för-
ändra den situationen. I Arnsteins (1969) typologi över graden av medborger-
ligt deltagande visar den här typen av uttalanden hur planeraren accepterar att 
inflytandet från allmänheten blir begränsat. Karaktäristiskt är när planeraren 
försöker få in allmänhetens synpunkter men upplever att responsen är svag, 
och inte försöker en andra gång. Inte heller förändrar eller anpassar planeraren 
metoden för att bättre kunna inkludera allmänheten (Arnstein, 1969, s. 221). 
Tjänstemännens uppfattningar av medborgarnas kunskaper som låga kan bero 
på att tillståndsprocessen är svår att förklara, och/eller att pedagogisk kompe-
tens och vilja saknas. Resultatet blir dock att lokalsamhällen blir helt utläm-
nade till egna förmågor, om de till exempel vill hävda egna ståndpunkter. Ut-
talandet ovan kan också tolkas som att vindkraften inte ses som ett allmänin-
tresse, snarare som ett privat särintresse (se till exempel: Bergek, 2010). När 
vindkraften är ett privat särintresse blir det möjligt att förstå varför det till 
exempel skulle helt vara upp till den sökande att ombesörja att processerna 
går sin gilla gång, inte till exempel kommunerna.  

Enhällighet ger politiskt stöd 
Intervjuerna visar att det i den kommunala organisationen finnas svaga incita-
ment att katalysera dialog mellan aktörer vid en vindkraftsetablering. Det kan 
vara, som Bergek (2010) menar, att det då finns en risk att kommunen fram-
ställs som att den tar ställning och hjälper en privat entreprenör. Samtidigt 
visar intervjuerna att det finns medvetenhet hos både kommuner och länssty-
relser om de olika styrkeförhållandena som kan råda mellan olika parter. Olika 
aktörer har olika möjligheter att påverka processer. Förutsättningarna för lo-
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kalsamhällen att hävda sina intressen påverkas av hur resursstarka och moti-
verade individerna där är att driva en linje för eller mot exploatörens etable-
ringsplaner (Sandercock & Lysiottis, 1998, s. 96). Mina intervjuer visar hur 
olika lokalbefolkningens och exploatörens förutsättningar att kunna uttrycka 
sina intressen i en formell tillståndsprocess är. En tjänsteman på Länsstyrelsen 
beskriver de olika möjligheterna att påverka på följande vis:   

 
Och sen är det ju så att de vindkraftsparker som byggs nu, det är ju ganska starka 
bolag och de har jurister, advokater, de har ett otroligt gäng med sig som gemene 
man faktiskt inte kan komma så långt med. Då krävs det att man går samman och 
får samma resurser och så är det ju inte alltid (Intervju 19).  

 
Politiker är också försiktiga med att blanda sig i lokala diskussioner eller på-
verka de olika styrkeförhållandena. Politikerna vill i stället ha en färdig ge-
mensam lokal ståndpunkt som de kan förhålla sig till. Men lokalsamhällena 
får alltså själva ansvara för att komma fram till den linjen. Intervjuer visar att 
där det finns en gemensam linje från exempelvis bybor och politiker att utgå 
från så är de lokala politikerna beredda att driva dessa. I citatet nedan visas 
hur en intervjuad byrepresentant uppfattat hur politiker rekommenderat invå-
narna i byn att enas kring en gemensam linje om lokalsamhället vill ha lokal-
politiskt stöd. Enligt den intervjuade sa politikern: 
 
Politikerna kommer säga ja till vindkraften. Det finns ingen chans att vi politiker 
kan säga nej, det är det ingen som gör. Men, kan ni i byn komma överens om en 
ståndpunkt och lägga fram för oss, då kan vi vara med och påverka och skriva vill-
kor till det här (Intervju 7).  

Citatet indikerar att kommunala ledande politiker är beredda att driva lokal 
ståndpunkter, om det finns konsensus kring dem. Utsagan speglar också av-
saknaden av egentligt politiskt stöd och att vindkraften av politikerna ses som 
något utifrån kommande och kraftfullt, som möjligen kan stoppas. Bybor som 
påverkas av vindkraften möter två utmaningar. Om de vill hävda sina intressen 
måste de dels ha resurser att kunna organisera sig, dels nå fram till en gemen-
sam linje kring etableringsplanerna om de vill räkna med ett politiskt stöd från 
kommunpolitikerna.  

Samrådens dilemma 
Exploatörerna har ett omfattande inflytande i de formella etableringsproces-
serna. I till exempel det obligatoriska samrådet i tillståndsprocessens inle-
dande skede är det exploatören som bjuder in till och håller i mötet. Samrådet 
har som utgångspunkt en PM som det också är exploatören som tagit fram. 
Den rymmer förslag på lokalisering, storlek på verk, antal verk osv. Avsikten 
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med samrådet är att exploatören har möjlighet att diskutera uppgifterna i sam-
rådsversionen med dem som etableringen berör (6 kap. 4-5 § SFS 1998:808). 
Det är dock upp till exploatören att själv bestämma när, var och hur samråden 
ska äga rum, och vilket innehåll de ska ha.  
   
Det finns olika typer av samråd. I miljöbalken (6 kap. 4-5 §) skiljs mellan 
tidiga samråd och utökade samråd. Tidiga samråd har den som avser bedriva 
verksamheten med länsstyrelsen. Utökade samråd har exploatören med övriga 
myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som kan antas bli 
berörda av den föreslagna verksamheten. Förutom att det är exploatören som 
tar fram samrådsunderlaget är det exploatören som bekostar och ansvarar för 
den miljökonsekvensbeskrivning som ska göras efter samråden.  

 
Intervjuerna vittnar till exempel om att det råder oklarheter hos berörda bybor 
dels om var i tillståndsprocessen samrådet äger rum och dels vilket syfte sam-
råden har. Är det förslag på beslut som ska diskuteras eller är det information 
om redan tagna beslut? En intervjuad ledamot av en intresseförening i Svart-
näs samhälle i Falu kommun menar till exempel att de lokalboende i byn be-
traktade det första samrådet år 2009, inför den etablering som Bergvik Skog 
AB planerade i byns närhet, som att beslutet om vindkraft redan var fattat och 
att samrådet syftade till att ge information om den kommande exploateringen 
– inte som ett första steg i en tillståndsprocess (Intervju 7). Saknas kunskap 
bland allmänheten om den grundläggande strukturen för ett formellt delta-
gande, vittnar det om låg grad av det Waldo & Klintman (2008) beskriver som 
”input-legitimitet”.  

 
Samrådsmöten kan se olika ut, alltifrån det traditionella mötet där exploatö-
rerna föreläser om vindkraft till ”mingelvarianter” då exploatörerna och de 
besökande enskilt pratar med varandra. I ett av de undersökta fallen beskriver 
en intervjuad representant från en lokal intresseföreningen ett första utökat, 
traditionellt, samråd på följande sätt:   

 
Det var ingen som gick därifrån nöjd, det tror jag inte, varken exploatören eller vi. 
De skulle vara bättre pålästa och det skulle inte varit så mycket föreläsning som det 
blev. De stod och rabblade om vad det var för något, det kunde varit på en annan 
nivå (Intervju 7).   

Enligt Arnstein (1969) är steget från att planeraren informerar allmänheten till 
att i stället föra dialog och kommunicera stort och komplicerat. Den bilden 
bekräftas delvis i denna studie- även om det är andra aktörer inblandade. Men 
svårigheter att föra dialog finns även inom respektive grupp. Informanter be-
rättar till exempel hur svårt det upplevs för många mötesdeltagare att under 
samrådsmöten ge uttryck för avvikande åsikter gentemot vad majoriteten av 
de församlade har i samrådet (Intervju 3, 7). Den uppfattningen finns baserade 
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på upplevelser både från etableringsprocesser vilka inte resulterat i några for-
mellt inkomna synpunkter från byinvånare (till exempel etableringen i 
Sörskog i Falun), och från processer där delar av lokalsamhällen under remis-
skedet motsatt sig exploatörers vindkraftsplaner (till exempel etableringen i 
Svartnäs i Falun).  

Vid det efterföljande samrådet i Svartnäs i Falun valde exploatören att överge 
den traditionella föreläsningsformen och samrådet organiserades mer som en 
öppen mässa med möjligheter för berörda och exploatör att föra enskilda sam-
tal med varandra. På Länsstyrelsen i Dalarna pekar en av de intervjuade på att 
samråd allt oftare skräddarsys efter målgruppen (Intervju 19). Den intervjuade 
beskriver hur möjligheter för exploatören att vara flexibel med formerna ger 
möjligheter att avgränsa informationen och i stället fokusera på ett begränsat 
antal frågor som gäller en specifik intressentgrupp, eller har ett specifikt in-
tresse (Intervju 19). Men samråd kan organiseras olika för olika grupper, till 
exempel att samråd för dem som är intresserade av en speciell företeelse: en 
fäbodmiljö eller till exempel buller eller jakt (Henningsson m.fl., 2012, s. 
154).  

Metoden att ha specifika samråd för en viss grupp människor, eller ha samråd 
avseende ett särskilt intresse underlättar troligtvis möjligheterna till direkt di-
alog mellan exploatören och den grupp som samrådet berör. Färre antal delta-
gare underlättar också för dem som är obekväma att ställa frågor eller ge syn-
punkter inför en större publik. Men den berörda allmänheten missar då möj-
ligheten att få del av och komplettera varandras funderingar, och inte minst att 
träffas över intressegränserna. I lokalsamhället kan det ju finnas interna mot-
sättningar till vindkraftsplanerna som inte ventileras när olika grupper av be-
rörda aldrig möts. Att förutsättningslöst och öppet diskutera olika intressen 
blir därmed svårt och kan också vara det som bidrar till att skapa, eller för-
stärka, interna konflikter. I Barry & Ellis (2011) argumenteras för vikten av 
att berörda just möts och ges möjligheter att diskutera alla frågor, inte att en-
bart ta ställning till för eller mot ett specifikt energislag, som till exempel vind-
kraften.   

I strävan efter öppenhet, delaktighet och inflytande i processen framstår de 
olika sätten att genomföra samråd på som ett dilemma; mingelvarianten möj-
liggör samtal men resultatet är mindre transparent. Den traditionella föreläs-
ningsformen öppnar upp för att berörda ska få del av olika perspektiv och att 
berörda träffas, men ger dåliga förutsättningar till konstruktiva samtal. Både 
öppna samtal och vikten av transparens i processen är aspekter som enligt flera 
författare kännetecknar just legitima processer (till exempel: Henningsson & 
Jönsson, 2012; Waldo & Klintman, 2010; Walker, Devine-Wright, Hunter, 
High, & Evans, 2010). Men mina intervjuer pekar på att samråd, som i sig är 
en av många delar för att ge en process legitimitet, kan åstadkommas på olika 
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sätt med olika för- och nackdelar. Att samråden i Svartnäsetableringen följer 
olika strukturer visar att från exploatörernas sida är de öppnare samtalen i 
”mingelsamråden” att föredra. De ger ett större utrymme för exploatörerna att 
träffa enskilda överenskommelser med olika parter men riskerar samtidigt att 
bidra till en ökad misstänksamhet mellan olika lokala intressenter. 

Exploatören påverkar acceptansen 
Skillnader i acceptans beroende på vem som initierat planerna på vindkraft 
och beroende på varifrån idéerna kommer har studerats i andra studier. Resul-
taten från dessa visar att lokala projekt som inte drivs av stora bolag har lättare 
att vinna lokalsamhällets acceptans än när etableringsplanerna initierats av ett 
stort bolag som verkar på distans (Khan, 2003; Toke, 2005). Intervjuerna visar 
också detta. I en av intervjuerna skiljer till exempel en tjänsteman på ”okända” 
eller ”kända” exploatörer (Intervju 9). I en annan intervju belyser en informant 
skillnaderna mellan vindkraft som initieras av stora bolag, och idéer som kom-
mer ur ett lokalt sammanhang. 

 
Det är en jäkla skillnad om det kommer under ifrån eller över ifrån. Bolagen kom-
mer och kör fram. Som liten människa känner jag mig överkörd och att ingen lyss-
nar på det jag säger. De lyssnar på orden men bryr sig inte i dem. Det styr nog 
mycket (Intervju 5).  

Också intervjuade tjänstemän och politiker beskriver hur exploatörers förut-
sättningar att driva vindkraftsetableringsprocesser påverkas av exploatörens 
historik, storlek, lokala anknytning och incitament att bygga. Återkommande 
i intervjuerna är just storleksaspekten på exploatörerna, att acceptansen för 
exploatören och vindkraften har att göra med vilken storlek det är på vind-
kraftsföretagen och om exploatören själv är en stor markägare.  

En förklaring till att tjänstemän lyfter storlekens betydelse är möjligen att de 
själva haft erfarenheter av bristande kommunikation, eller inflytande, med just 
hur ett vindkraftsföretag agerat i lokala processer. Till exempel säger en av 
tjänstemännen i en intervju att kommunen försökt få en stor exploatör att 
minska ned antalet verk i sin ansökan men att detta inte gett något konkret 
resultat. Tjänstemannen:  
 
Vi har försökt sprattla redan nu men de står på sig och går in med en slags max-
ansökan. Om de är beredda att backa, det vet vi inte. Om det är taktik och de sen 
tänker ta bort några här och där för att sen hävda att de tagit hänsyn. Det har jag 
ingen aning om (Intervju 5).  

En intervjuad politiker menar att exploatörer med egna markinnehav inte har 
incitament, eller vana, att involvera lokalsamhället i processer. Politikerna me-
nar att den typen av exploatör inte i samma utsträckning som små markägare, 
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eller vindkraftsföretag, är vana att vara beroende av grannars och andra mar-
kägares tillstyrkan (Intervju 10). En annan politiker visar på en liknande upp-
fattning och säger:  

 
För mig är det ganska mycket en bolagstradition, det finns ju andra krafter som ver-
kar i annan riktning men ett bolag har väl den filosofin att man vill äga sin egen 
fråga och sin utrustning och sköta sig ganska fritt från lokalsamhället (Intervju 9).  

I flera studier, bland annat Wüstenhagen m.fl. (2007), Waldo & Klintman 
(2010) och Wolsink (2007) påpekar författarna vikten av processens, framför 
de faktiska byggnationernas, konsekvenser och betydelse för att nå lokal ac-
ceptans. Khan (2003) och Strachan & Lal (2004) visar att stora bolag på di-
stans har svårare än mindre och lokala vindkraftsföretag att få ett lokalsam-
hälle att acceptera en etablering. Vid intervjuerna i denna studie var vind-
kraftsutvecklingen i Dalarnas län i sin absoluta linda, men ändå hade lokala 
tjänstemän och politiker en ganska tydlig uppfattning om olika exploatörers 
förutsättningar att genomföra legitima processer. Ett resultat är att aktiviteter 
och processer i tillståndsförfarandet i grunden inte påverkar den lokala accep-
tansen i den utsträckning som tidigare forskning visat. I stället är det vissa 
karaktäristiska drag hos exploatören som kommer fram och att människor på 
den plats där verken byggs, kan se varför det finns en acceptans eller ej för 
etableringen av vindkraft.  

Vindkraftens möjligheter och risker  
Det saknas en entydig definition av vad möjligheter och risker för lokalsam-
hället utgörs av, men av Wüstenhagen m.fl. (2007) beskrivs hur viktigt det är 
att människor, på platsen där verken byggs, upplever inte bara nackdelar utan 
även fördelar från etableringen.  

Inför en av etableringarna i Falu kommun betonade exploatören att etable-
ringen skulle kunna ge lokalsamhället en mängd fördelar. Bland annat hänvi-
sades till behovet av både temporära arbetstillfällen i byggfasen och perma-
nenta arbetsmöjligheter i driftsfasen, att markägare skulle få ersättning i form 
av arrende och nya skogsbilvägar på sin mark och till möjligheterna för lokal-
boende att köpa ekonomiska andelar i vindkraftverken (Dala Vind AB, 
odaterad). Vid en träff med allmänheten underströk en exploatör också det 
positiva med ”bygdepeng” (Ownpower projects, 2008-10-06). 

Rättviseperspektivet har bland annat utvecklats av Gross (2007) som argu-
menterar för hur det är rimligt att lokalboende får del av förtjänsterna från 
produktionen av vindel eftersom de får utstå de negativa effekterna med till 
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exempel en påverkad naturmiljö. Vad är det för möjligheter och risker infor-
manterna lyfter under intervjuerna? Möjligheterna handlar om olika ekono-
miska aspekter och det framkommer att dessa delvis skapas på bekostnad av 
varandra. Nackdelarna handlar om förändringar i landskapet och en oro för att 
vindkraften försämrar förutsättningarna för turismen.  

Vindkraftens möjligheter 
När informanter diskuterar fördelar med vindkraften handlar det om markar-
rende och andelsägande – sådant som mest är av privatekonomisk karaktär. 
Men det handlar också om bygdepeng som kan vara en lokal kollektiv ersätt-
ning och som inte baseras på att individer äger mark, eller köpt andelar i ett 
vindkraftverk.  

 

Vindkraften gynnar mark- och andelsägare 

Privata markägare som har möjlighet att arrendera ut mark till vindkraftsföre-
tagen verkar vara den grupp som främst gynnas ekonomiskt av lokal vindkraft. 
I intervjuer framgår att ekonomin i arrendet är attraktivt och att det är betydligt 
mer lönsamt än annan användning av marken. En av informanterna säger:  

 
För arrendet är ganska bra, det finns ingen bonitet i världen som kan knäcka ett ar-
rende för en vindsnurra (Intervju 51).  

I en intervju framgår det att i vindkraften, där vindförutsättningarna är något 
olika på nära belägna platser som ägs av olika markägare, utvecklats rättvise-
principer (Intervju 16). Ett visst avstånd krävs nämligen för att vindkraftver-
ken inte påtagligt ska försämra vindupptagningen för närliggande verk. Finns 
det flera markägare med små skiften på attraktiva höjdlägen kan därför inte 
samtliga markägare bygga vindkraft på just sina skogsskiften (Liljenfeldt, 
2013, s. 125). I stället för att markarrendet enbart baseras på ytan där vind-
kraften står så baseras fördelningen i stället på hur vinden rör sig mot och från 
vindkraften. Det innebär att arrendet inte fördelas efter markägostrukturen, 
utan i stället efter hur mycket vind från respektive skifte som träffar eller på-
verkas av vindkraftverken. Utvecklingen av markarrendet, från att gälla den 
fysiska platsen där vindkraften konkret byggs till att i stället fördelas efter 
vindens rörelser, skulle kunna stärka Ostroms (1999) argument, att lokalsam-
hällen är kompetenta att själva avgöra och hitta lösningar på gemensamma 
naturresursfrågor.  

Tidigare refererade jag till en exploatörs samrådsunderlag där andelsägande 
skrevs fram som en förmån för lokalbefolkningen. I mina fall kan andelsä-
gande se ut på följande vis: Två av verken i Sörskog, belägna i gränsen mellan 
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Falu och Leksands kommun, ägs av en ekonomisk förening. Föreningen består 
av 1500 medlemmar som tillsammans äger 10 000 andelar. Vid försäljningen 
år 2007 kostade varje andel 5700 kronor. Inga andelar stod osålda vid bygg-
nation och kön för att bli medlem växte.  

En intervjuad beskrev privatpersoners delägarskap i vindkraftverk fram till år 
2009 som ekonomiskt fördelaktigt (Intervju 8). Efter att skatteverket år 2009 
beslutat förmånsbeskatta andelsägande i vindkraft beskriver en annan infor-
mant hur intresset från privatpersoner har sjunkit betydligt (Intervju 13). Inte 
i någon intervju nämns dock det motsatta: att en förändring av de ekonomiska 
villkoren också skulle kunna leda till att lokala privata investeringar i vind-
kraften skulle krävas för att möjliggöra etablering. I så fall skulle det vara by-
bor som stöttade vindkraften, och inte som det framställs i exploatörernas ut-
skick, att vindkraften är ett tillfälle för lokalbefolkningen att tjäna pengar.   

Bygdepeng allt vanligare?  
En del av vindkraftens ekonomiska förtjänster kan gå direkt till lokalsamhället 
utan att det krävs en motprestation i form av andelsägande eller att vissa kan 
vara ägare av attraktiva vindkraftslokaler. Lokala återföringsmedel, bygdeme-
del och bygdepeng är exempel på hur exploatörer betalar/ersätter/kompense-
rar lokalsamhället med en viss procent från vindkraftens bruttoinkomster. Lo-
kala informanter i denna studie använder ordet bygdepeng. Intervjuerna visar 
att bygdepengen blivit ett vanligare och strategiskt viktigare inslag från åren 
kring 2005, för både exploatören och de lokalboende.    

Intervjuerna pekar också på att diskussioner om bygdepeng gäller oavsett stor-
lek på vindkraftparker. Vid den första vindkraftsetableringen i Falun år 2007 
(5 verk) nämns till exempel inte frågan om bygdemedel i någon intervju eller 
i processmaterialet. Vid den andra etableringen i Falun 2010, också fem verk, 
syntes bygdepengen vara en självklar del i processen. Vid den storskaliga eta-
bleringen i Svartnäs i Falu kommun hade exploatören inledningsvis inte pla-
nerat för bygdepeng men ändrade sig under processen.  

 
 Det har liksom rullats fram mer och mer kan man säga ju längre tiden går (Intervju 
11). 

Intervjun visar inte vad som föranlett exploatören i Svartnäsetableringen att 
ändra sig men i andra intervjuer beskrivs hur de ekonomiska villkoren mellan 
olika exploatörer och mellan olika etableringar jämförs av lokalsamhällena. 
Ledamoten i Svartnäs intresseförening jämförde till exempel med vad explo-
atören gav i bygdepeng vid en vindkraftsetablering i Rättviks kommun (Inter-
vju 7). I en intervju framkommer också betydelsen av bygdepengen. Där be-
skriver informanten hur bybor engagerat sig i frågan. Ledamoten: 
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Hittills är vi nöjda med exploatören. Men beslutet om bygdepeng blir avgörande för 
vad vi tycker i framtiden (Intervju 4).  

Intresseföreningen och exploatören träffade också en överenskommelse och 
när verken var på plats och producerade betalades bygdepeng till den aktuella 
intresseföreningen (Dala Vind AB, 2011-01-23).  

Intervjuerna visar att nivån på bygdepengen påverkar vad som betalas i mar-
karrende. När bygdepengen kommer från ett reducerat markarrende blir den 
snarare en omfördelning än en ökning av den totala lokala ersättningen. Jobert 
m.fl. (2007) visar dock att den sociala acceptansen ökar när lokalekonomiska 
ersättningar når fler. Författarna visar också hur vidgade klyftor mellan några 
få ”vinnare” och många ”förlorare” leder till minskad lokal acceptans (Jobert 
m.fl., 2007, s. 2758). Det finns också studier som visar hur avundsjuka breder 
ut sig lokalt om den ekonomiska ersättningen från vindkraften enbart gynnar 
ett fåtal (Gross, 2007, s. 2733ff).  

Intervjuer i delstudien visar också på svårigheter att administrera fördelningen 
av pengarna. Det är problematiskt att definiera ”bygden”; hur stor är den, 
vilka ska inkluderas som bygdens invånare och gäller det också sommargäs-
ter? undrar en av de intervjuade (Intervju 17). När det handlar om bygdepeng 
från stora parker kan beloppen vara på miljontals kronor. En intervjuad explo-
atör undrar huruvida det är kommunen, lokalsamhällen eller exploatören som 
styr hur de pengarna fördelas och används (Intervju 8).  

Avtal och villkor om bygdepeng regleras inte i tillståndsprocessen. Det finns 
alltså ingen juridisk skyldighet för exploatören att betala bygdepeng. Bygde-
peng kan därmed uppfattas både som en rimlig ersättning till de lokalboende 
för att icke-lokala vindkraftsföretag tjänar pengar på den lokala vinden 
(Munday m.fl., 2011), eller att de närboende får kompensation för att bo i ett 
av vindkraften förändrat landskap (Bristow m.fl., 2012), eller som muta där 
avsikten är att köpa sig till lokal acceptans (Cass m.fl., 2010). En intervjuad 
exploatör betonar att han inte stött på att kommunerna i Dalarna skulle pressa 
några exploatörer, men säger samtidigt 

 
Nu börjar det bli mer och mer krav från kommunerna, att kräva bygdepeng. Man 
kan egentligen inte det men kommunen kan ge fanken i att bevilja bygglovet” (Inter-
vju 8).  

Vid vindkraftsetableringen på Säliträdberget i Mora kommun var det exploa-
tören Windkompaniet som själv tog initiativ till bygdepeng. En av de inter-
vjuade med insyn i etableringen säger:  
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Sockenföreningen och hembygdsföreningen fick en halv procent av bruttointäkten 
som bygdepeng. Det var ”goodwill” och det var bara att hitta en mottagare. Alla 
markägare har avstått en halv procent av sin intäkt till det. Det är positivt, det blev 
ca 170 000 kronor (Intervju 16).  

Det finns exempel på kommuner som själva reglerat principen om bygdepeng. 
År 2006 införde till exempel Ragunda kommun i Härjedalen ett kommunalt 
krav på obligatorisk bygdepeng för den lokala vindkraften. I kommunens 
vindkraftpolicy skriver kommunen att en (1) procent av den lokala vindkraf-
tens bruttointäkter är avsedda som bygdepeng (Ragunda kommun, 2006). 
Undersökningar pekar på att totalt elva kommuner i Sverige skrivit in bygde-
peng som krav för att överhuvudtaget få frågan på den lokalpolitiska dagord-
ningen. Resultatet av den typen av undersökningar har resulterat i en omfat-
tande kritik från branschhåll och även från Energimyndigheten, där man me-
nar att den här typen av lokal praktik leder till rättsosäkra tillståndsprocesser 
(Sveriges radio, 2013-02-10).  
 
För de intervjuade handlar huvudsakligen vindkraftens fördelar om ekonomi, 
och det som lokalt verkar diskuteras flitigast är bygdepengen. Bygdepengen 
framstår som väldigt viktig, men under intervjuerna blir det aldrig riktigt klar-
lagt varför den egentligen skulle vara så viktig. Det framstår som möjligt att, 
i avsaknad av regelverk, det saknas en gemensam förståelse bland annat för 
under vilka premisser bygdepeng betalas, hur och till vad medlen kan använ-
das och vilka monetära storleksbelopp som gäller. De intervjuade pratar mest 
om bygdepeng, inte till vilket syfte den skulle kunna ha.   

 

Nackdelar med vindkraften 
Tjänstemän, representanter för intresseföreningar och exploatörer ger i inter-
vjuerna uttryck för olika typer av lokala nackdelar med vindkraften. Dels 
handlar det om aspekter som har att göra med den rent fysiska etableringen av 
vindkraften och dess direkta och indirekta effekter på den fysiska omgiv-
ningen, dels handlar det om risken att vindkraften får negativa konsekvenser 
för andra näringar, dels uttrycks ett generellt ifrågasättande av de affärsmäss-
iga villkor som lokalsamhället får av vindkraften.   
 

Effekter på människors närmiljöer 
I intervjumaterialet förekommer två olika typer av exempel/resonemang som 
visar hur vindkraften ger negativa effekter för dem med intressen av platsen 
där vindkraften byggs. Det handlar dels om en oro för övergripande föränd-
ringar på landskapet som till exempel risken för skogsavverkningar i vindkraf-
tens närhet, dels om ekonomiska konsekvenser för dem som äger fastigheter i 
vindkraftens närhet. 
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Vindkraften syns och hörs. Intervjuerna pekar på en oro för vindkraftens för-
ändringar på det orörda naturlandskapet. En intervjuad lokalboende beskriver 
effekterna av vindkraftverken på Säliträdberget på följande vis: 
  
De har förstört ett helt berg. Vi har offrat det, det var fint före. Fin utsikt därifrån, 
5-6 meter höga träd, och tallarna såg ut som äppelträd. Det mesta är kvar av sko-
gen men du har inte det där opåverkade (Intervju 16).   

En intervjuad tjänsteman ger samtidigt liknelsen med trädens årsringar och 
menar att landskap successivt utvecklas. En förändring av landskapet är inte 
alltid till det sämre menar tjänstemannen. Vindkraften skulle kunna vara en 
sådan årsring (Intervju 21). Samtidigt finns det i intervjumaterialet en oro för 
att blanda olika typer av landskap med varandra. En intervjuad sockenrepre-
sentant i Mora uttrycker till exempel farhågor rörande vindkraftens effekter 
på kulturmiljön och poängterar vikten av att skydda den kulturmark som finns, 
inte minst för turismens skull (Intervju 16). Informanterna har helt olika syn 
på hur vindkraften kan vara ett sätt att bruka marken på. Tjänstemannen ser 
vindkraft som ett nytt naturligt brukningssätt medan sockenrepresentanten 
mer värderar det historiska bruket där vindkraft inte hör hemma. I Böhlers 
(2004) avhandling diskuteras mer utförligt skillnaderna mellan ett nutida re-
spektive historiskt nyttjande av marken och hur den uppdelningen stänger ute 
vindkraften. 

Under byggskedet av vindkraftverken och inför transporten av torn och vingar 
byggs vägar till platsen där vindkraftverket ska stå. Intervjuer visar på en oro 
hur dessa vägar används efter att verken är byggda. Å ena sidan möjliggör 
visserligen vägarna för skogsägare att komma in och ut med maskiner och 
hugga i avlägsna skogsområden. Å andra sidan nämner intervjuade tjänste-
män, att det på flera platser där vindkraft planeras, skogen har växt långsamt 
och aldrig avverkats. Efter att vindkraften är på plats är farhågan stor att den 
skogen blir attraktiv för skogsägaren att avverka (Intervju 5, 6). Den här typen 
av farhågor indikerar att graden av tillit till markägaren, eller till exploatören, 
är begränsad. I Huijts mfl (2007) beskrivs hur lokalsamhällets acceptans är 
beroende av att det finns förtroende för aktörer som finns utanför det lokala. I 
min studie finns farhågor att markägare, som en grupp, främst ser till egen 
ekonomiska vinning framför negativa konsekvenser på den fysiska miljön. I 
intervjumaterialet finns två olika typer av synpunkter som handlar om värde-
förändringar på fastigheter i vindkraftverkens närhet. Å ena sidan att blåsiga 
vindlägen ökar fastighetsvärdet där verken byggs, å andra sidan att värdet 
minskar på grannfastigheterna (Intervju 14). En intervjuad säger att fastighets-
priset ökar där det finns ett markarrende, men på fastigheter som ändå påver-
kas av till exempel ett kraftledningsbygge, kommer det att minska i värde. Där 
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får markägaren en engångssumma och kan inte heller säga nej när marken 
exproprieras för dragning av elledningar (Intervju 15).  

 
De stora förlorarna är de som står nära, de får ingen del men de får kraftledningen 
på sin mark. Det får man ingenting för, en blygsam ersättning för att du blir av med 
marken men det är inget årligt arrende utan du får endast obehag (Intervju 15). 

Vid den storskaliga etableringen i Svartnäs i Falun diskuterade lokalboende 
vindkraftens effekter också på privatägd byggd egendom. Intresseföreningens 
representant menar att det fanns en utbredd rädsla att fastigheterna skulle 
minska i värde och att några av byns fastighetsägare också krävt att exploatö-
ren skulle lösa in deras fastigheter (Intervju 7).  

Påverkan på turismen   
I Dalarna uppfördes det första vindkraftverket år 2001 men utbyggnaden i lä-
net skedde först i större skala under åren efter 2005. När den första studiens 
praktiska moment genomfördes, hade den regionala vindkraftsutvecklingen 
strax innan skjutit fart och de första av de studerade kommunernas verk var 
nyss byggda. Efter att etableringen av vindkraft påbörjats initierade de tre 
kommuner som ingår i fallstudien egna utredningsprojekt för att få svar och 
kunskaper om bland annat hur lokalboende och besökare upplevde vindkraft-
verken i landskapet. Mora kommun undersökte samtidigt vilka konsekvenser 
vindkraften kunde ha på andra näringar. Kommunernas egna undersökningar 
ägde rum mellan åren 2010 och 2011. 

I Mora kommun undersöktes besökares inställning till vindkraft i samband 
med arbetet med den lokala vindbruksplanen. Kommunen ville förstå om 
vindkraften skulle påverka turismen, som är viktig i Siljansbygden. I en enkät 
ställdes fem frågor till drygt tusen turister. Frågorna handlade om vad besö-
karna uppskattade med Siljan, vilken uppfattning de hade om vindkraft, vad 
som var en acceptabel nivå för utbyggnad samt om en utbyggnad påverkade 
viljan att återvända till regionen. Resultatet visade att kulturlandskapet kring 
Siljan hade en central roll för kommunernas varumärke, men att förväntningen 
är att ytterst få turister skulle tveka att återvända på grund av en vindkraftsut-
byggnad (Mora kommun 2010). 

Turismindustrin i Siljansområdet omsätter mer än tjugo miljarder kronor per 
år och i Mora är kommunledningen medveten om att även en liten minskning 
av antalet besökare skulle få stora negativa ekonomiska konsekvenser (Inter-
vju 15). Turismen uppfattas som alltför viktig för att kommunen skulle utmana 
den utifrån en enkät gjord under några sommarmånader. En intervjuad politi-
ker säger att bristen på liknande undersökningar gör det vanskligt att bekräfta, 
eller falsifiera uppgifterna i rapporten (Intervju 17).  



 93

Studien når slutsatsen att besökare vill återvända till bygden trots vindkraft-
verk i närområdet. Författarna tolkar det som att turisternas lust att återvända 
till Siljanregionen i så fall förutsätter att utbyggnaden av vindkraft sker med 
måtta. Man skriver:  

 
Den stora andelen turister som uppger att de kommer att återvänta till Siljansbyg-
den, även om utbyggnaden fortsätter, får nog kopplas till att man förutsätter att den 
fortsatta utbyggnaden görs med hänsyn till landskapet och så att utbyggnaden görs i 
spridda grupper för att undvika inringningseffekt. En fortsatt utbyggnad är ok men 
bör noga planeras (Mora kommun, 2010). 

Den slutsatsen får knappast stöd i rapportens empiri. Ingen av intervjuperso-
nerna med insyn i Moras vindkraftsplaner har invändningar på studiens kvalité 
under intervjuerna. I en intervju med en Morapolitiker beskrivs studien som 
det senaste och främsta som producerats kring vindkraft och turism i Sverige 
(Intervju 17).  

Turismsektorn är betydelsefull också i Orsa. En intervjuad tjänsteman i Orsa 
menar att bilden över Siljan och de blåa bergen i horisonten är en viktig sym-
bolbild för regionen (Intervju 18). Med hjälp av en inhyrd konsult tog fem 
kommuner i Siljansregionen, bland annat Mora och Orsa kommuner, tillsam-
mans med Länsstyrelsen Dalarna samt Siljan Turism fram en landskapsbe-
dömning för området runt Siljan. Arbetet föranleddes av det tilltagande explo-
ateringsintresset för vindkraft i området (Länsstyrelsen Dalarnas Län, 2010, s. 
3).  

Ifrågasättande av ekonomiska fördelar  
Det finns också ett mer generellt ifrågasättande av vindkraftens ekonomiska 
fördelar för lokalsamhället. För vems skull, undrar en intervjuad kommunal 
tjänsteman, bygger man de här vindkraftverken? Retoriskt frågar han om det 
är för lokalsamhällets, för Sveriges, eller för energibolagets skull (Intervju 
14). Tjänstemannen ser inte hur lokalsamhället gynnas av vindkraften och ex-
emplifierar med priset på el. Elpriset är detsamma, med eller utan vindkraft i 
synfältet, och att endast obetydliga delar av vinsten från verken kommer 
stanna i bygden menar tjänstemannen (Intervju 14). En annan intervjuad tjäns-
teman reflekterar kring situationen utifrån lokalbefolkningens perspektiv och 
säger:  

 
Man vet inte heller hur stor nytta, hur stor skillnad gör den här etableringen? Som 
privatperson har man svårt att se nyttan. Var finns balansen mellan nyttan och på-
verkan den får på min vardag (Intervju 1)?  
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Exploatören och lokalsamhället kan träffa överenskommelser kring bygde-
peng. Intervjuerna pekar på att det dock finns en gräns för volymen vindkraft-
verk i relation till de lokalekonomiska argumenten. I en intervju ger en inter-
vjuad tjänsteman uttryck för att det finns en brytpunkt när påverkan från vind-
kraftverken överstiger de lokalekonomiska fördelarna. Tjänstemannen:  

 
Jag tror det kan påverka till det positiva om det är andelsägande, speciellt i en del 
byar där de själva tar initiativet att de vill ha vindkraft nära sin by, det är ju på ett 
helt annat sätt mot att det kommer någon utomstående och etableras som tar allt, 
inget andelsägande, ingenting. Sen tror jag det där synsättet håller på att förändras 
ju mer vindkraft som kommer upp. En park är lite spännande och det går bra, men 
om det kommer en till, på två sidor om mig? När börjar det blir för mycket kontra 
vad du får i bygdepeng (Intervju 19?) 

I intervjuer görs också liknelser mellan fördelningen av vinsterna från vatten-
kraften och fördelningen av vinsterna från vindkraften. I en intervju beskrivs 
fördelningsstrukturen av vattenkraftverken som orättvis och hur en alltför liten 
del av produktionsvinsten hamnar i kommuner där älvarna rinner och i stället 
gynnar kommuner där ägarbolagen har sitt säte (Intervju 51). Det vittnar om 
att det där finns något som skulle kunna utgöra ett konkret exempel på det som 
benämns som ”urban kolonialism”, hur landets centrum utnyttjar en periferi 
för egna syften utan att betala och om lokal skatt på lokalt naturresursutnytt-
jande (Anshelm, 2013; Corvellec, 2006; Söderberg, 2004). Ett annat exempel 
är när en intervjuad tjänsteman argumenterar hur fördelningsproportionerna 
mellan exploatör och bybor kraftigt skulle förändras. Tjänstemannen gör jäm-
förelser med skogsbruket. En skogsägare får mer än några procent av försälj-
ningen av den nedhuggna skogen, men det är vad de närboende får av vind-
kraften menar tjänstemannen (Intervju 15). 

Ersättning via markinnehav 
I Orsa och Mora kommuner finns så kallad gemensamhetsägd mark. Dalarnas 
län skiftades sent, och på flera platser i länet lever arvet med gemsamhetsägd 
skog kvar. Marker som ägs gemensamt kan ha olika namn – gemensamhets-
skogar, samfälligheter och besparingsskogar. Flera av vindkraftsetablering-
arna i Mora och Orsa finns på sådana marker. I Orsa finns också en av Sveriges 
största besparingsskogar på 75 000 hektar med flera tusen delägare (Intervju 
14). Det unika med vinstdelningen från verksamheter på gemensamhetsägd 
mark, exempelvis från skogsbruk, är att dessa stannar i bygden. Besparings-
skogar, samfällighetsskogar eller gemensamhetsskogar är varken aktiebolag 
eller ekonomiska föreningar och lyder under en ålderdomlig lagstiftning, la-
gen om allmännig skog, och aktieutdelning förekommer inte. Överskott delas 
ut som bidrag till fastigheternas gemensamma ändamål, inte som utdelningar 
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till fastighetsägarna (Intervju 13). Just i Orsa är Besparingsskogen en bety-
dande markägare och samhällsaktör. Flera sysslor som på många andra platser 
utförs av kommunen själv, som till exempel snöröjning, sköts i Orsa av Be-
sparingsskogen. 

Kanske är det den lokala historiken som påminner tjänstemannen att den för-
delningen av vindkraftens vinster, skulle kunna vara annorlunda. Han vänder 
sig mot att icke lokala kommersiella intressen nyttjar det lokala landskapet 
men inte ger tillräcklig kompensation för detta. För att en större del av pro-
duktionen från vindkraft byggd på privatägd mark skulle stanna i bygden ar-
gumenterar tjänstemannen för ett system som har likheter med besparingssko-
gars sätt att fördela avkastning. Informanten föreslår fem ersättningsnivåer där 
varje nivå står i proportion till den ”uppoffring” som görs av lokalsamhället, 
På den högsta nivån finns markägare som har verken på sin mark. I den andra 
finns ägare till mark där infrastruktur (väg eller kraftledning) byggs. I den 
tredje finns markägare i anslutning till verken och i anslutning till byggd in-
frastruktur och som indirekt påverkas. En fjärde nivå är till hela bygden och 
en femte ersättningsnivå innebär en möjlighet för den som önskar att köpa 
andelar i vindkraftverken (Intervju 15). Tjänstemannen belyser också hur vik-
tigt det är att små privata markägare samarbetar med varandra. Utmaningen 
för dessa består för det första i att de inför varandra garanterar att inte utan 
godkännande från övriga på eget initiativ arrendera ut sin mark till exploatö-
rer, för det andra att markägarna själva måste se till hela områdets potential, 
inte enbart till egna särintressen (Intervju 15).  

Devive Wright (2009) skriver om ”place protective actions” där motståndet 
förklaras bygga på en vilja att skona landskapet för förändring. Så är inte fallet 
i berättelsen här ovan. Vindkraften tycks i stället vara en accepterad företeelse 
och beskrivs som ett fullt legitimt sätt att bruka landskapet på, men systemet 
ska vara rättvist och ge landsbygden något tillbaka. I berättelsen finns samti-
digt en uppmaning till det lokala och till små markägare att formera sig. Utan 
den insatsen och medvetenheten kommer det nuvarande systemet bestå. Tjäns-
temannens argument innebär att landsbygden själv måste slå vakt om sina 
egna resurser och aktivt verka för ett ökat inflytande över vinstdelningen. Det 
lokala markägandet utgör den maktbasen.  

Avslutning                              
Den här delstudien pekar på att kommunerna, för att behålla sin handlingsfri-
het, tenderar att distansera sig mot civilsamhället vid en vindkraftsetablering. 
Det engagemang som uppstår och de grupperingar som engagerar sig lokalt 
får begränsat stöd och är ganska utlämnade till egna förmågor om de vill hävda 
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sina ståndpunkter. Tjänstemän i kommunen drar sig för att stödja lokala ini-
tiativ och främja dialog mellan olika aktörer. Kommunpolitiken tenderar att 
se på lokalsamhället som en aktör, och inte som många olika viljor och indi-
vider. Kommunerna blir därför passiva så länge det inte finns en stark enhetlig 
uppfattning i lokalsamhället. 

Vindkraftens lokala fördelar framträder i första hand som en möjlig ekono-
misk vinning. Intervjuerna visar, att sedan vindkraften började byggas i länet, 
bygdepengen har vuxit fram som närmast ett krav från lokala intressenter för 
att släppa fram exploatörerna. Samtidigt har en ökande bygdepeng resulterar 
i minskade arrenden för markanvändningen. Att nivån på bygdepengen sam-
tidigt är på bekostnad av markarrendet innebär samtidigt en maktförskjutning 
mellan olika lokala aktörer, från markägarna till dem som bor och verkar på 
en plats men som inte äger attraktiva vindlägen, exempelvis lokala föreningar. 
I kommunerna finns en oro för att vindkraften ska störa turismen och flera 
kommuner har gjort egna undersökningar för att belysa hur vindkraften be-
traktas av bland annat tillfälliga besökare. Intervjuer i Orsa pekar till exempel 
på att vindkraften skulle vara en mer accepterad företeelse om den tydligare 
gav fördelar till det lokala, framför det nationella. Intervjuer visar också att 
lokala markägare gemensamt skulle kunna driva en sådan linje.  
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6 Rationell planering av vindkraften 

I detta kapitel är syftet att visa hur vindkraften blev en planeringsfråga i de tre 
undersökta kommunerna Mora, Orsa och Falun. Arbetet med planeringen för 
vindkraften pågick när denna studie genomfördes. Syftet är också att förstå 
vilken planeringsmodell som valts, och på vilka grunder och med vilka kon-
sekvenser. Tyngdpunkten ligger på tjänstemäns och lokala politikers syn på 
planeringen för vindkraft men intervjuerna ger också kunskap om den speci-
fika planeringen för de utpekade områdena för vindbruk.  

Vindkraften blir en planeringsfråga 
De första etableringarna kom till utan vägledning av kommunala fysiska pla-
neringsverktyg. Dokument kring etableringen i Sörskog i Falun visar att den 
etableringen inte hanterades som en planeringsfråga utan fokus låg på bygg-
tekniska specifikationer. I Bergeks (2010) studie visas hur vindkraften betrak-
tas som ett privat särintresse snarare än ett allmänintresse. En viss parallell 
finns till min studie. De första etableringarna i kommunerna har hanterats som 
odramatiska kommunala prövningar, sådana som inte klassas som miljöfarliga 
verksamheter och som heller inte i någon större utsträckning betraktats som 
störande för aktiviteter i landskapet. En intervjuad säger om de första pröv-
ningarna:  

 
Då prövades varje fall individuellt, det fanns inte i fantasin att man skulle se hel-
heten. Då tittade vi med ett öga (Intervju 18).  

Men intervjuer pekar på att ganska snart uppstod tveksamheter till vindkraften 
och dess lokalisering. De lokala riskerna med vindkraften verkar ha uppdagats 
när verken väl var på plats. Efter invigningen av Mora kommuns första vind-
kraftpark, Säliträdberget (belägen cirka 25 kilometer söder om Mora tätort och 
cirka 10 km väster om Siljan) ansökte exploatören Dala Vind AB om tillstånd 
för ett dussintal vindkraftverk i ett närbeläget område, Rossberget. Samtidigt 
fanns det ett intresse från ytterligare en exploatör att också bygga vindkraft i 
området. Vindanalyser visade på goda vindförutsättningar för hela områden 
men vindkraften syntes också från Siljansringen, ett riksintresseområde för det 
rörliga friluftslivet (4 kap. 2 §, SFS 1998:808). Siljansringen är också ett väl-
besökt resmål. Tjänstemännen uttrycker i intervjuerna hur det var den totala 
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påverkan från tre tänkta etableringar som väckte frågor om vindkraftens lokala 
risker för andra värden och näringar i Mora och kommunerna runt Siljan. En 
tjänsteman säger: 

 
Jag tror inte det var någon som tänkte på att vid Sollerön skulle finnas plats för 100 
vindkraftverk, det tror jag inte en människa tänkte sig (Intervju 21). 
 
Intervjuerna visar att först efter att de första verkens byggts blev kommunfö-
reträdarna medvetna om vindkraftens negativa lokala konsekvenser. När in-
tervjuerna för denna studie genomfördes hade ett av de beviljade byggloven i 
Orsa kommun löpt ut för en av etableringarna i kommunen. Den intervjuade 
politikern var lättad över att tillståndet inte längre var giltigt.  
 
Det gör inget att bygglovet gått ut, då kan vi börja om (Intervju 14).  

Vindkraften syns 
Vad är det då för lokala risker som föranleder reaktionerna på vindkraften från 
de intervjuade? Flera andra studier pekar på att det är vindkraftens visuella 
konsekvenser som mest påverkar lokala attityder (Toke, Breukers & Wolsink, 
2008, s. 1136; Wolsink, 2007, s. 2696). Det finns ett liknande mönster i denna 
studie. I en intervju med en tjänsteman i Mora framträder att de första verken 
vid Säliträdberget syntes mer och längre än vad man föreställt sig vid hand-
läggningen och prövningen av ansökan (Intervju 18). Intervjuer med tjänste-
män och politiker i Falun visar också att de visuella konsekvenserna från de 
första verken också där upplevdes som större än väntat (Intervju 5, 6). Verken 
syntes dessutom till andra kommuner och tjänstemännen befarade att vind-
kraften kunde förändra upplevelsen av det befintliga kultur- och naturland-
skapet. Insikten över vindkraftens lokala visuella konsekvenser beskriver 
tjänstemannen ha spillt över och påverkat bedömningen av samtliga av kom-
munens då pågående vindkraftsärenden (Intervju 18). Informanten hävdar 
också att några av de första vindkraftparkerna inte skulle beviljats tillstånd om 
man i prövningsprocessen förstått hur långt vindkraftverken syntes (Intervju 
18). 

De visuella intrycken är i stor utsträckning kopplat till antalet verk, inte bara 
till höjden eller placeringen av verken. Intervjuer med tjänstemän pekar till 
exempel på en uppfattning att vindkraft bör rekommenderas till miljöer som 
”tål” belastningen (Intervju 15). Men en intervjuad tjänsteman hävdar att land-
skapets bärighet framför allt är en fråga om kvantitet av vindkraft. Skillnaden 
mellan stora och små vindkraftparker är något mer än ytterligare några vind-
kraftverk. Vid etableringar av ett fåtal verk är fortfarande landskapet det 
samma, med vindkraften inkluderad. Vid stora parker är det snarare ett nytt 
landskap som växer fram (Intervju 1). I Falun anser inte tjänstemannen att de 
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första två vindkraftparkerna med fem verk i vardera inkräktat på de ursprung-
liga landskapens karaktär. ”Där är det fortfarande naturmiljöer men med in-
slag av vindkraft” (Intervju 1). Var landskapets gräns går för små respektive 
stora parker definieras inte av informanterna. 

En intervjuad tjänsteman betonar att vindkraft inte kan byggas ”överallt”. 
Detta uttrycks genom att han pekar på vad som sker i avsaknad av en övergri-
pande planeringsidé. Den intervjuade tjänstemannen: 

 
Jag har mycket att göra med konsulter från Skaraslätten. Det var ju halleluja när de 
första vindkraftverken kom. Man tyckte det var så fantastiskt och det var miljövän-
ligt. Idag är det ju en helt förstörd miljö. Det är vindkraftverk överallt, utan logik 
och system så landskapsbilder och sådant försvinner” (Intervju 15).  
 
Det tycks vara vindkraftens effekter på landskapsbilden som gör att tjänste-
män och politiker vill få in vindkraften i fysiska planeringsverktyg, och få en 
systemsyn på etableringarna. I avvaktan på att planer skulle färdigställas av-
bröt Mora kommun samtliga vindkraftsprövningar.   

Lokala värden är viktigast 
Det är inget nytt för tjänstemän på kommunförvaltningar att värdera samhälls-
nytta. Det görs vid tillståndsprövning av exempelvis industriella miljöfarliga 
verksamheter. Då utgår diskussionerna från å ena sidan kommersiella exploa-
teringsintressen, å andra sidan från lokala bevarande- och skyddsintressen. 
Vid etablering av verksamheter som kan belasta miljön jämförs värden för det 
enskilda och för det allmänna med varandra. En dimension av vindkraftens 
intressemotsättningar är dock den mellan att vindkraft å ena sidan betraktas 
som en miljövänlig energikälla, å andra sidan att den är en verksamhet som 
kan ha betydande miljöpåverkan. Miljöargument finns således på fler än en 
sida i en debatt, det kallas ibland för ”green on green” (Warren, Lumsden, 
O'Dowd, & Birnie, 2005, s. 854). Vid vindkraftsetableringar ställs generella 
miljöförbättringar som följer med förnybar energi mot bevarande- och skydds-
intressen lokalt. Diskussionen handlar då om miljö mot miljö men utifrån olika 
skal- och tidsperspektiv.  
 
Intervjuerna pekar på att den tidigt byggda vindkraften i de tre kommunerna 
betraktas som en lokal miljöbelastning. Inget i intervjuerna tyder på att det 
finns ett behov av att planera vindkraften för att den är del i en större energi-
omställningsprocess som påverkar landet som helhet och kommunernas med-
borgare. Planering efterfrågas snarare för att vindkraften så lite som möjligt 
ska störa andra verksamheter. Det ligger nära till hands att tolka de signalerna 
som att vindkraften planeras efter en ”elimineringsprincip”, där andra verk-
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samheters behov artikuleras först, och bara där det inte finns värden som vind-
kraften riskerar tillåts den (se exempelvis: Bergek, 2010; Bladh, 2011). I nästa 
avsnitt beskriver och analyserar jag vidare hur vindkraften blev en planerings-
fråga, och drar slutsatser om vilken planeringsmodell det är som bäst beskriver 
och motsvarar den syn tjänstemän och politiker har på vad som är en eftersträ-
vansvärd och ur deras synvinkel fungerande planering av vindkraften. 

Ett rationellt planeringsideal 
Två viktiga skäl framträder för kommunerna att påbörja sin planering av vind-
kraft. Dels var det en respons på hur de första vindkraftsetableringarna visuellt 
påverkade landskapet. Dels ville kommunen med hjälp av planeringen för-
säkra sig om att man hade kontrollen över den lokala vindkraftens händelse-
utveckling, både vad som skedde i det fysiska landskapet men också över 
själva etableringsprocessen. Intervjuerna pekar på att det är rationell plane-
ringsmodell som motsvarar planerarnas behov.  

Planeringens möjligheter att styra lokaliseringar 

En intervjuad tjänsteman ser vindkraftens som exempel på principen om de 
små stegens tyrann. Enskilda vindkraftsetableringar innebär begränsad påver-
kan på landskapet, men i takt med att fler verk byggs växer det fram ett nytt 
landskap. Tjänstemannen ser hur den utvecklingen på sikt riskerar att begränsa 
möjligheterna att nyttja marken efter de behov som finns i framtiden. Tjänste-
mannen:  

 
Utan planering är risken att man inte får helhetssynen och den kommuntäckande sy-
nen på vindkraftsetableringar. Då finns inget område som är helt fritt. Nu tittar vi 
just på det här området och vips har vi [vindkraft] i hela kommunen. Man talar ju 
om stora opåverkade områden. Kanske blir det viktigare och viktigare i framtiden 
att man har lite mer orörda områden. Det finns ju ingen orörd natur… men att man 
får känslan av vildmark. Att komma ut i skogen utan att höra swisch. Det är väl det 
som är risken att man knaprar på de ytorna. Att man inte har kommuntäckande kun-
skap och känner förutsättningarna i hela kommunen (Intervju 1). 
 
En av de intervjuade politikerna menar att han inte vill bidra till att vindkraften 
upprepar de misstag som begicks då Sveriges tätorter under 1960- och 1970-
talen genomgick en moderniseringsvåg, och hur äldre centrala byggnader revs 
för att ersättas av mer tidstypiska varianter.  

 
Jag vill om 20 år kunna säga, vi tog hänsyn till det här och det här, vi tog ett fullt 
beslut. Det vill jag vara trygg med. Jag vill att det skall hålla över tiden (Intervju 
11). 
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En planering verkar av de intervjuade ses som garant för att vindkraften inte 
riskerar några framtida lokala värden, och det tycks som att intervjuade poli-
tiker också ser planeringen som något att haka fast besluten i. Det är en plane-
ring för att ledsaga beslut och framför allt skaffa sig ett utrymme att bromsa 
utvecklingen av vindkraften. Flera intervjuade tjänstemän och politiker anser 
också att vindkraften byggs ut för snabbt, men i intervjuerna blir det oklart 
vad det egentligen är ”för snabbt” innebär eller vad det är i relation till.  
 
En intervjuad tjänsteman efterlyser också mer geografisk fjärranalys för att 
optimera nyttjandet av landskapet som vindresurs, och större krav på exploa-
törer att innan byggstart visa hur planerade projekt kan optimera platsens för-
utsättningar. Tjänstemannen pekar på hur utpekade riksintresseområden inte 
reglerats med några effektivitets- eller produktivitetsanalyser. Exploatörerna 
skulle, enligt tjänstemannen, ha en skyldighet att visa hur den planerade vind-
kraften möjliggjorde optimering av hela området innan tillstånd beviljades. 
Tjänstemannen har invändningar mot att en exploatör kan arrendera en del av 
ett riksintresseområde och själv bruka vindresurserna på platsen utan att först 
visa hur etableringen påverkar närbelägen vindkraft och områdets framtida 
vindkraftspotential. Vindkraft på en plats kan påverka etableringar på andra 
platser. Tjänstemannens farhåga är att vindkraften, sett till hela områdets vind-
potential, i stället suboptimeras och han är skeptisk till att exploatörerna själva 
ska förmå ansvara för helheten. Tjänstemannen hade i stället önskat en star-
kare statlig styrning. 
  
Jag tycker det finns ett stort grundfel i de här riksintressanta områdena. Det är att 
staten aldrig sa något om minsta antal verk. Staten skulle ha sagt; det här området 
med sin areal och sin topografi, det borde innehålla minst 100 vindkraftverk. Innan 
exploatörerna i en plan visat att de optimerar nyttan av den här resursen som finns 
här skall ingenting byggas. Nu har man gjort precis tvärt om. Man bara pekar ut för 
exploatörerna. De behöver inte titta på allt material utan tittar bara på russinen och 
springer sedan ut och gör snabbt upp med markägarna. Då har de samtidigt förstört 
för andra exploatörer och markägare. Varför satte man inte upp en nivå? Då hade 
vi löst det. Det vågar man inte (Intervju 15). 
 
Samtidigt finns det hos intervjuade tjänstemän och politiker en tydlig avsikt 
att följa den byråkratiska och formella hierarkiska ordningen. Har staten pekat 
ut några områden som lämpliga för vindkraft, är det kommunernas skyldighet 
att följa de direktiven. Enligt en intervjuad politiker i Mora sågs inte riksin-
tresseförslagen som förslag utan i stället som ett statligt direktiv. Han tolkade 
kommunens inflytande i den processen som ganska obetydligt:  
 
Energimyndigheten pekar ut områden i Mora kommun. Då säger vi ok och stämplar 
in det. Vi fastställer det utan att vi har analyserat det i någon större mängd. Jag tror 
inte vi analyserade det riktigt. Vi accepterade Energimyndighetens förslag, precis 
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som vi accepterar alla Natura 2000 eller andra områden som pekas ut. Vi accepte-
rar det. Ok, här bestämmer staten att det skall vara det och det. Normalt gör man 
det, vi köper det (Intervju 17). 
 
En rationell planering är expertstyrd och tar avstamp i yrkesprofessionella be-
dömningar om vad som är det bästa sättet att använda marken till, i relation 
till de politiska intentionerna. Resultatet är också viktigare än processen. En 
rationell planering kännetecknas också av en stark tilltro till att planering kan 
göra skillnad och att planering blir till en form av praktiserad ingenjörskonst 
(Hermelin, 2005, s. 312). Utsagorna här ovan vittnar om en önskan att ”pro-
fessionalisera” vindkraftens lokaliseringar. De visar också att utan en expert-
driven och genomtänkt professionell planering finns en risk att vindkraften 
lokaliseras ineffektivt, på fel ställen och i för hög takt. Den här typen av argu-
ment som intervjuade ger uttryck för skulle kunna utgöra exempel på vad en 
rationell planering handlar om.  

Planeringens roll i etableringsprocessen  
Forskning visar att synen på planering och planerarens roll har förändrats de 
senaste decennierna, från att vara expertstyrd under 1960- och 1970-talen och 
med ett tydligt uppdrag att på ett rationellt sätt verkställa politiska idéer till att 
i stället syfta till att medverka till lokal utveckling i dialog med lokala aktörer. 
Planerarens roll blir då en annan, från att vara expert till att bli en ”dealer” och 
projektledare (Aronsson & Mels, 2010, s. 24-25; Christoferson & Öhman, 
2000). Bilden av planeraren som projektledare och kommunikatör är frånva-
rande i denna studie. I stället är det planering inom det rationella planerings-
paradigmet som de intervjuade tjänstemännen beskriver som ideal och ser som 
eftersträvansvärt.  

I intervjuer motiverar tjänstemän framför allt varför vindkraften överhuvudta-
get ska planeras. Till exempel argumenterar de utifrån ett rättssäkerhetsper-
spektiv som ett viktigt skäl att planera vindkraften. Informanter menar till ex-
empel att när prövningen sker från fall till fall, och det inte finns lokal praxis 
att förhålla sig till, leder detta till att det är subjektiva tolkningar från både 
tjänstemän och politiker som styr prövningarna. Utan fysiska planeringsverk-
tyg blir den enskilde tjänstemannens möjligheter att strikt, konsekvent och 
professionellt bedöma underlag och motivera beslut för allmänhet och explo-
atörer begränsade. Ur rättssynpunkt ses det därför som angeläget att arbeta 
fram en praxis för att kunna säkerställa att prövningen sker likvärdigt (Intervju 
6). En tjänsteman tar som exempel att det vid en enskild etableringsprövning, 
när övergripande fysisk planering saknas, är svårt att göra en bedömning av 
vilka aspekter som kommunen anser vara de viktigaste på platsen. Det försvå-
rar tjänstemannens möjligheter att utreda vindkraftens påverkan utifrån ett 
helhetsperspektiv (Intervju 19). Tjänstemän påtalar också att bristande plan-
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underlag särskilt drabbar mindre kommuner. Där är de kommunala förvalt-
ningarna små och vindkraftsärenden handläggs av en eller ett fåtal tjänstemän. 
Utan ett planeringsstöd blir möjligheten att handlägga flera prövningar samti-
digt begränsade (Intervju 6). Intervjuade tjänstemän säger också att planering 
borgar för långsiktighet och förutsägbarhet när de politiska åsikterna skiftar. 
De intervjuade tjänstemännen tar som exempel att vindkraftens konsekvenser 
för närmiljön är av större betydelse för politikerna när de har egna uppfatt-
ningar om vindkraften, än när vindkraften var ny och mer ”obekant” i länet. 
De menar också att det varit frustrerande och besvärligt att utreda vindkrafts-
etableringar när den lokala politiska inställningen plötsligt förändrats (Intervju 
5).  

Intervjuerna pekar också på hur tjänstemännen gärna skulle vilja hänvisa till 
en kommunal planering när exploatörer tar kontakt och uttrycker idéer om att 
bygga vindkraft. Exploatören kan ha gjort en del egna utredningar om platsen 
som kan vara svåra för tjänstemannen att bemöta. I avsaknad av kommunal 
planering av vindkraft handlar de första mötena mellan kommunen och explo-
atören mest om att exploatören informerar. En kommunal tjänsteman säger 
om de tidiga mötena:  

 
Exploatörer lyssnar på kommunens vilja men är mest här för att informera vad de 
vill. I och med att det inte funnits något planunderlag har kommunen inte haft så 
mycket att säga till om utan kan mest säga: Nu vet vi vad ni vill. Vi skall kolla förut-
sättningarna, sedan jobbar vi vidare med det (Intervju 1). 
 
Det framstår som att det är först med ett konkret fysiskt planeringsunderlag, 
där vindkraften inkluderats, som tjänstemännen har mandat att föra en dialog 
med exploatörerna om ny vindkraft i kommunerna. Men intervjuerna pekar på 
att planerarna inte ser på vindkraften som en projektidé där de själva är med 
och driver, som skulle varit fallet om det handlat om utvecklingsplanering. I 
en sådan är planerarens roll är att vara projektledare och tillsammans med ex-
ploatören utveckla den planerade verksamheten (Aronsson & Mels, 2010). I 
stället efterlyser tjänstemännen i min studie en planering som är regelbaserad 
och tydliggör vem och vad det är som ska få spela roll i processen. Planeraren 
och exploatören har till exempel helt olika roller. Sammantaget pekar inter-
vjuerna på hur den rationella planeringen är idealet. 

Begränsat medborgarinflytande 
I en kommunikativ planeringsideologi handlar planering om mer än bara re-
sultat och bygger i stället på att allmänheten är delaktiga i planeringen 
(Healey, 2003a; Wolsink & Breukers, 2010). Med tanke på allmänhetens in-
tresse för vindkraft blir det intressant att fråga sig hur medborgarnas möjlig-
heter till inflytande upplevs av planerarna, och hur de ser på betydelsen av 
deras inflytande. Är medborgarna delaktiga, eller blott deltagande? Utsagorna 
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vittnar om att det även i detta avseende är ett rationellt planeringsideal som 
beskrivs. Planering är för medborgarna, inte av eller med medborgarna. Me-
toderna för att involvera allmänheten i planprocesser är svagt utvecklade och 
engagemanget att ta del av medborgarnas åsikter, är förhållandevis svalt.  

När intervjuerna gjordes i Falun, Mora och Orsa pågick arbetet med att ta fram 
fysiska planeringsdokument. Kommunerna hade utvecklat olika sätt att ta del 
av allmänhetens åsikter. Falu kommun valde att ta fram ett så kallat plane-
ringsunderlag som var tänkt att i ett senare skede ingå i ett kommande över-
siktsplanearbete. En intervjuad tjänsteman menar att ett planeringsunderlag 
har en mindre utvecklad landskapsanalys i jämförelse med till exempel en för-
djupad översiktsplan, och arbetet med att inkludera allmänheten är heller inte 
lika ambitiöst (Intervju 1). I samband med intervjuerna besökte jag ett kom-
munalt vindkraftplaneringsmöte för allmänheten. Förutom mig och de två pro-
jektledarna som höll i mötet, hade tre personer hörsammat kommunens inbju-
dan. Sammanlagt organiserade Falu kommun fyra sådana möten, mestadels i 
mindre tätorter utanför Falu stad. Nu finns det olika grader av inflytande i 
planeringsprocesser – jämför till exempel att utvecklingen av ett succesivt 
ökat medborgarinflytande i Arnsteins (1969) typologi görs i ett flertal steg – 
men det är ändå svårt att med ett så begränsat deltagande se hur medborgarna 
tar makten från planerarna, när de som kommer till öppna planeringsmöten, 
inte är fler än en handfull individer. Nu är det skillnad på ett ytligt och distan-
serat deltagande som mäts till exempel genom närvarolistor, och delaktighet 
som fodrar att människor upplever att de är involverade i processen (Waldo & 
Klintman, 2010). Bara för att det är få människor som är närvarande på ett 
möte innebär det inte att de inte skulle kunna vara delaktiga, men ett lågt del-
tagande ökar fortfarande inte chanserna till en bred delaktighet som i grunden 
kan förändra maktbalansen mellan allmänhet och planerare. Den svaga närva-
ron signalerar dock i sig brister i metod för att involvera allmänheten.  

Mora och Orsa kommuner benämner sina planeringsverktyg för vindbrukspla-
ner. Planerna fungerar som tematiska tillägg till översiktsplanen och är en vi-
dareutveckling av den landskapsanalys som kommunerna lät utföra mellan 
åren 2009 och 2010 tillsammans med bland andra Länsstyrelsen Dalarna. 
Landskapsanalysarbetet beskrivs som omfattande och processen att förankra 
och tillvarata olika aktörers synpunkter likaså. Bland annat hölls workshops 
med både tjänstemän, politiker och allmänhet och ett nätbaserat forum skapa-
des så att diskussioner kunde ske digitalt (Intervju 14). Men en intervjuad 
tjänsteman i Mora är ändå uppgiven med allmänhetens engagemang i planfrå-
gor och menar att det är svårt, nästintill omöjligt, att få allmänheten att ta del 
och engagera sig i planprocesser så länge frågan inte konkretiserats i några 
byggplaner nära bostäder.  
Det är först när grävskoporna är synliga som allmänhetens engagemang vaknar (In-
tervju 18).  
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Effekter svåra att undersöka 
I intervjuerna framstår planeringen av vindkraft som annorlunda än annan 
kommunal planering. Generellt lockar inte planeringsfrågor allmänheten, och 
särskilt problematiskt tycks det vara att engagera för vindkraften.  Intervjuer 
visar svårigheter att både fånga in relevanta synpunkter från allmänheten an-
gående planeringen av vindkraft och samtidigt kommunicera med dem hur 
planerad vindkraft kan se ut och uppfattas i landskapet. Intervjuer pekar också 
på svårigheter att undersöka attityder hos allmänheten samt att tekniskt och 
pedagogiskt visualisera vindkraften. En tjänsteman poängterar att det är kom-
plicerat att mäta och prognostisera effekterna av en tänkt utbyggnad. Dels 
praktiskt – hur ska intervjumaterialet utformas och vilka, och hur många, ska 
tillfrågas? Dels analysen – hur ska materialet tolkas och bedömas?  
 
Det är inte ens enkelt att ställa frågan till besökare på ett sådant sätt att svaret kan 
användas i någon sorts komprimerad form så att man kan förstå vad hundra eller 
tusen besökare egentligen tycker (Intervju 21).   
 
Fotomontage brukar finnas med i vindkraftsansökningar och i samrådsun-
derlag. Fotomontage eller videoklipp är en metod för att upprätta besluts- eller 
planeringsunderlag. I Boverkets rapport beskrivs till exempel hur betraktaren 
av fotomontage kan bli provocerad om montagen inte inkluderar just deras 
upplevelser av landskapet (Boverket, 2009, s. 26). Fotomontagen omnämns 
även i mitt material, på olika sätt.   
 
På fotomontage tyckte vi det inte påverkade alls men ögat är känsligare än kame-
ran, dessutom rör sig vingarna” (Intervju 18).  
 
En intervjuad exploatör är av annan uppfattning. Han menar i stället att foto-
montagen överdriver vindkraftens storlek och rörelser. Exploatören kritiserar 
till exempel fotomontagen i den landskapsanalys som Länsstyrelsen Dalarna 
och Siljan Turism gjorde tillsammans med de fem kommunerna runt Siljan 
(Länsstyrelsen Dalarnas Län, 2010). Exploatören hävdar att betydligt fler 
vindkraftverk än vad som enligt honom är realistiskt att bygga på platserna 
syns på bilderna. Exploatören säger:  
 
Då skrämmer man ju upp allmänheten och turistnäringen att verken syns mer än 
vad de gör i verkligheten. Man har gjort fotomontage på den där bloggen som är 
helt vansinniga där verken är mycket större än vad de är i verkligheten, de står 
mycket tätare än vad de gör i verkligheten och det skrämmer upp folk (Intervju 8). 
 
Fotomontage syns därmed vara en svår metod att använda. Fotomontage ver-
kar kunna visa lite av varje, både hur lite vindkraften syns, eller hur mycket 
den syns. Några ”gåturer”, eller andra former av deltagande landskapsanalys, 
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och som till exempel beskrivs av Mels & Mels (2014), nämns inte under in-
tervjuerna, och verkar att döma av processmaterialet heller inte ha praktiserats 
i kommunernas planprocesser.  
 
Det uppfattas som komplicerat att också med hjälp av andra typer av metoder 
kunna ta del av allmänhetens synpunkter, och att skapa delaktighet. I den av 
Länsstyrelsen framtagna landskapsanalysen, som utfördes av konsulter, fanns 
tydliga ambitioner att inkludera lokalbefolkningen i processen (Länsstyrelsen 
Dalarnas Län, 2010). Ett kommunikativt planeringsideal tycks ha fungerat 
som praktisk målsättning med arbetet och metoden skulle kanske också kunna 
fungera för att locka in allmänheten i den kommunala vindkraftsplaneringen. 
Men något intresse för att fortsätta ett inkluderande arbetssätt, likt det som 
gjordes av Länsstyrelsen, kan inte noteras hos varken de intervjuade kommu-
nala tjänstemännen eller politikerna.  
 
Den rationella planeringen styrs av experter och utgår från en teknokratisk syn 
på hur planeringen möjliggör förverkligandet av politiska intentioner. Resul-
tatet, framför processen, är det viktigaste. Allmänheten är inte särskilt del-
aktig. Grunden för planeringen är fakta och kvantifierade underlag. Intervju-
ade tjänstemän och politiker nämner inte explicit begreppet rationell planering 
men att döma av hur de resonerar i intervjuerna ligger det nära till hands att 
tolka utsagorna som exempel på att det är vad de avser.  

Den rationella planeringens praktiska betydelse 
Intervjuade tjänstemän och politiker poängterar betydelsen av planering men 
ser planeringen som en instrumentell praktik. Analysen av vindkraftsetable-
ringarna visar dock att frågan fordrar mer genomarbetade processer för att 
identifiera olika intressen än vad som görs inom ramen för en kommunal rat-
ionell planeringsprocess. Trots ökad planering är det tveksamt om planeringen 
styr etableringslokaliseringarna eller ens föregriper några intressekonflikter.  

Det ekonomiska stödet för planeringsinsatser i kommunerna syftade till att 
skynda på etableringen (Regeringens proposition, 2006, s. 25). Men en inter-
vjuad exploatör uttrycker hur de kommunala planerna inte har någon större 
praktisk betydelse i arbetet med att etablera vindkraft. Istället är det den nat-
ionella meteorologiska vindkarteringen (MIUU-karteringen) som i ett tidigt 
skede är mest relevant för dem. Inte heller energimyndighetens riksintresse-
områden är särskilt viktiga ur exploatörernas etableringssynpunkt. Deras ana-
lyser utgår i stället från den meteorologiska vindkarteringen och därefter tar 
vindkraftsföretagen kontakt med markägare, sedan med berörda myndigheter, 
menar den intervjuade (Intervju 8). Funktionen som de fysiska planerna har är 
att ge exploatören en förväntan kring beslutsutgången:  
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Finns det utpekat som riksintresse för vindkraft och vi vill placera verk där så känns 
det som den delen är rätt så naturlig, att det ska gå vägen (Intervju 11).  

De utpekade områdena för riksintressen för vindbruk verkar ha attraherat ex-
ploatörer, men det är inte främst inom dessa områden som vindkraften byggts 
i Dalarna (Intervju 8). En av exploatörerna menar att den ökade planeringen, 
tvärtemot statens övergripande intentioner med mer vindkraft, generellt gjort 
det svårare för exploatörer att beviljas tillstånd. Exploatören säger att utsikten 
till ett ”ja” inte är lika självklar och hävdar att prövningsprocesserna också tar 
längre tid (Intervju 8).  

För exploatörernas del ger den kommunala planeringen en fingervisning 
huruvida etableringen kommer att få ett tillstånd eller inte. Några andra 
aspekter av planarbetet nämns inte, till exempel att planarbetet skulle kunna 
vara en möjlighet för olika aktörer att i ett tidigt skede driva och diskutera en 
utveckling tillsammans. I denna studie visas i stället att planeringen inte alls 
är någon garant för att motstående intressen skulle vara identifierade och att 
en planering med vindkraften inkluderad skulle indikera vilken utgång en till-
ståndsgivningsprocess skulle kunna få. I till exempel Moras planprocess visas 
att konkurrerande intressen följer med genom planprocesserna och in i pla-
nerna. Ett exempel på det finns i Moras översiktsplan från 2006, där Energi-
myndighetens förslag på riksintressanta områden är inkluderade. I ett senare 
skede tog dock Energimyndigheten bort några av dem men kommunen valde 
ändå att fortsätta se dem som vindkraftsområden. Kommunen skriver:  

 
Dessa områden kommer fortsättningsvis betraktas som intresseområden för framtida 
vindkraftsetableringar (Mora kommun, 2007-04-03).  

Tillståndsansökan för en vindkraftsetablering i ett av dessa intresseområden 
resulterade dock i att de planerna kolliderade med ett bevarandeintresse av 
Siljansringens obrutna horisontbild, som särskilt värnas i översiktsplanen 
(Mora kommun, 2006, s. 58). Enligt Miljöbalken får tillstånd för vindbruk inte 
beviljas om byggnationen påtagligt skadar riksintresseområden för natur och 
kultur. Siljan är ett sådant område (3-4 kap. SFS 1998:808). Konflikten resul-
terade i att Mora kommun år 2009 avbröt samtliga pågående vindkraftsetable-
ringsprocesser, oavsett hur långt de olika exploatörerna då kommit i sina re-
spektive tillståndsprocesser (Intervju 17).   

 
Intervjuerna visar att det är relevant att fundera över planeringens roll. I detta 
kapitel har jag försökt visa att det planeringsideal som eftersträvas och som 
framhålls i samband med vindkraft är rationell planering. Något stöd för att 
vindkraften är del i en utvecklingsplanering eller kommunikativ planering 
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finns inte i denna studie. I kapitlet visar jag att bakom de kommunala initiati-
ven till ökad planering fanns en reaktion på att de första vindkraftverken syn-
tes mer och längre än vad kommunerna förväntat sig. Som skäl för att vind-
kraften utvecklades till en planeringsfråga fanns också risken för oprofession-
ella och rättsosäkra prövningar. Intervjuer visar dock att bara för att en verk-
samhet är planerad innebär inte det att konfliktlinjer är identifierade eller att 
medborgare varit delaktiga i planeringsprocessen.  

Avslutning 
I kapitlet har jag försökt förstå och redogöra för planeringens betydelse i re-
lation till etableringsprocesser. Om acceptans skapas av delaktighet, som det 
argumenteras för i vissa delar av litteraturen, ställer detta kapitel en rad fråge-
tecken till om den planering, som kommunerna bedriver av vindkraften, bidrar 
till delaktighet och social acceptans.   
 
I nästa del av avhandlingen, presenteras ett kompletterade perspektiv på vind-
kraften genom att med diskursmetodik undersöka olika berättelser som upp-
står när byggnation av vindkraftverk planeras. Utgångspunkten i den studien 
är att undersöka vindkraften i relation till den lokala kontexten och visa hur 
både argumenten och berättelserna av vindkraften och landskapet utvecklas 
skilda från de förutsättningar som den kommunala planeringen medger. Den 
delen i avhandlingen genomförs som en fallstudie i en kommun där storskalig 
vindkraft planerades men där exploateringsplanerna bordlades. Med ett dis-
kursanalytiskt angreppssätt försöker jag förstå hur vindkraft betraktas och det 
lokala motståndet mot vindkraften. I den studien utgör kapitel sju och åtta re-
sultatredovisningen. I kapitel nio strålar de viktigaste resultaten och ana-
lyserna från båda studierna samman till att forma några övergripande slutsat-
ser för hela avhandlingen. 
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7 Berättelser om vindkraften   

För att ha möjlighet att fördjupa analysen av lokala berättelser och perspektiv 
har jag valt att i detta kapitel utgå från en vindkraftsetablering och en kommun. 
Jag väljer också att arbeta med diskursanalytisk metodik för att dels kunna 
sortera och organisera innehållet i intervjuer och processmaterial, dels för att 
jag vill förstå vad dessa berättelser och utsagor är uttryck för. Inom samhälls-
vetenskaplig forskning om energifrågor är diskursanalyser något som flera 
forskare efterlyser (till exempel: Barry m.fl., 2008; Haggett & Smith, 2004) 

Presentation av fallet  
Studien utgår från händelser kring ett vindkraftsprojekt i ett förhållandevis 
kuperat och glest befolkat skogsområde i södra delen av Vansbro kommun. 
Hösten 2011 kontaktade markägaren Bergvik Skog AB kommunledningen i 
Vansbro för att få kommunens syn på att bolaget inventerade förutsättningarna 
att bygga ett hundratal vindkraftverk på den så kallade Finnmarken. Bolaget 
ville undersöka om kommunen var beredd att riva upp det ett år gamla beslutet 
om vindkraftförbud på delar av det området (Intervju 52). Bergvik Skog AB 
planerade att hålla samråd med allmänheten före sommaren år 2012 (Bergvik 
Skog AB, 2012, s. 33). Under våren och sommaren 2012 växte emellertid ett 
motstånd från grupper och personer mot exploatörens planer. Vindkraftspro-
jektet avbröts i augusti samma år, i och med ett beslut av Kommunstyrelsen.  
 
Finnmarken i södra delen av Vansbro kommun är i storleksordningen ett om-
råde på cirka 30 × 30 km och karaktäriseras av barrskog på blockrik morän-
mark. I landskapet finns ett tjugotal grunda skogssjöar. Ungefär lika många 
tallbeklädda har en höjd av cirka 400-600 meter över havet. Det är dessa vind-
rika höjdlägen som är intressanta för vindkraftsexploatörer att bebygga med 
vindkraft. Området kallas Finnmark efter de finska skogsmän som under 
1600- och 1700 talet etablerade sig i området och genom svedjebruk försörjde 
sig och sin familj med skogs- och lantbruksarbete. Bostäderna anlades högt på 
så kallade krönlägen, oftast på bergens sydsluttningar. På bergssidorna anla-
des svedjor. Ett 30-tal lämningar efter finnbosätttningar har dokumenterats 
(Bennström, 2012, s. 7), men arvet efter den skogsfinska kulturen i södra delen 
av Vansbro har först under 00-talet mer systematiskt börjat karteras (Bergvik 
Skog AB, 2012; Finnmarkens Hembygdsförening, Odaterad).    
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Under den finska invandringen bodde den svenska befolkningen mestadels 
längs Västerdalälven som kantas av produktiv åkermark. Än idag är det där 
de flesta av Vansbros invånare är bosatta. Finnmarken var då som nu ett gles-
befolkat område. Husen på Finnmarken ligger om vartannat spritt och ensligt, 
eller mer koncentrerat i små byar, med ett fåtal invånare i varje by. Informan-
ter beskriver att det är några hundra individer som är permanent bosatta på 
Vansbros Finnmark (Intervju 30, 40). Därutöver finns fritidsbebyggelse.  
 
Finnmarken är huvudsakligen bolagsmark och Bergvik Skog AB är den do-
minerande markägaren. Bolagiseringen av skogsarealerna började redan un-
der 1700-talet av ägaren till Falu Koppargruva - Stora Kopparbergs Bergslag. 
Brytningen av kopparmalm och den efterföljande bearbetningen krävde stora 
mängder av ved som bränsle och timmer för byggkonstruktioner. Dessa mar-
ker ägs och brukas nu av Bergvik Skog AB. Sedan några år tillbaka finns det 
också ett fåtal entreprenörer som arbetar inom turismnäringen. Exempel på 
aktiviteter är jakt- och fiskeguidning, skotersafaris och uthyrning av rum/stu-
gor.  

Tre diskurser  
Människor talar och förhåller sig till olika samhällsfenomen på skilda sätt. 
Detta avspeglas bland annat i språket. När jag tolkar transkriberade intervju-
utskrifter och processmaterial från vindkraftsetableringen på Finnmarken ut-
kristalliseras några olika större berättelser om vindkraften, landskapet och 
landsbygden. De diskurser jag identifierar är; en ekologisk, en kommersiell 
och en diskurs om stad och land. Den ekologiska diskursen är kopplad till en 
idé om en särskild livsstil och vindkraften är både ett önskat och oönskat fe-
nomen. I den kommersiella diskursen identifierat jag tre olika varianter, tre 
olika representationer. I samtliga är landskapets ekonomiska funktion central. 
I diskursen om stad och land är fokus på relationen mellan centrum och peri-
feri och vindkraften visar på landsbygdens underordning. Också i den ingår 
tre representationer.  

Den ekologiska diskursen
Den ekologiska diskursen framhåller långa tidshorisonter och omfattande 
kunskaper om sambanden mellan ekologi och samhällsutveckling. I diskursen 
finns också ett samhällskritiskt perspektiv, uppfattningen att samhällets in-
stitutioner inte delar detta synsätt.  
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Naturen som något större 
I den ekologiska diskursen utrycks idén om naturens spirituella betydelse. Na-
turen och ekologin är något större och långt viktigare än ”bara” något som kan 
definieras utifrån dess praktiska funktion, det är tanken på naturen som en 
slags andlighet. Naturen blir en lyckligt orörd plats som människan är del av 
(Rönnby, 2006). De ekologiska sambanden ligger således nära existentiella 
funderingar. Till exempel så används ord och begrepp som religion och filo-
sofi av informanter. Det är också naturen själv som ska sätta gränser för vad 
människan kan göra i naturen. Följande citat illustrerar hur naturens gränser 
vägleder i livet.  
 
Jag lever så nära naturen jag kan, kanske har jag därför en annan syn. En del är ju 
religiösa, jag har en annan tro – naturens kretslopp (Intervju 11). 
 
Min filosofi är att den biologiska mångfalden ska bestämma (Intervju 24). 
 
I den ekologiska diskursen inbegrips en idé att naturen, dess innehåll och vill-
kor både är medel och mål i ett fungerande samhällsbygge. Dessa förutsätt-
ningar beskrivs med ödmjukhet, respekt och närhet. Naturen finns integrerad 
i själen och ord som livsstil indikerar att livet är i naturen och samtidigt – att 
naturen är i livet.   
 
Det här är en livsstil. Vi lever av fiske och jakt, sik i sjöarna, vi jagar. Men, vi är 
rena köttjägare, inte troféjägare. Vi tar det vi behöver, inte mer. Vi är noga med 
vilka djur vi väljer ut. Jag har skjutit mycket fågel men jag skulle aldrig skjuta en 
skogshöna. Hon producerar kycklingar. Skulle jag ha skjutit varenda skogshöna 
skulle jag ha fått mycket mindre. Om du har en hund är honorna lättare att skjuta, 
de sitter kvar och vaktar sina avkommor.  Men, det är bara att lyfta på hatten, tacka 
och säga – du producerar fem kycklingar till nästa år, det är bra det (Intervju 34).  
 

I berättelsen återges ett för respondenten konkret, lokalt och vardagsnära ex-
empel på hur den ekologiska diskursen konstrueras. Det finns en vördnad och 
tacksamhet för vad naturen står till tjänst med. Det finns flera liknande exem-
pel som, likt den ovan, av hur upplevelser och iakttagelser om djur, natur och 
ekologiska samband står i centrum för tillvaron. Perspektivet blir här mer per-
sonligt och nära, men visar samtidigt på en vilja att ta ansvar för en större lokal 
ekologisk helhet. Det som lyfts fram är en idé om resurshushållning; att det 
långsiktigt är klokt att låta skogshönorna värpa i fred, trots det kortsiktiga vär-
det att få med sig ett lättfångat jaktbyte hem.  

Visionslösa politiker och beslutsfattare 
I diskursen beskrivs hur svårt det moderna samhället har att förändras i eko-
logisk riktning. Det avspeglas också i synen på politiker och det politiska sy-
stemet. Förtroendet för politiker och beslutsfattares möjligheter att inom den 
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politiska ordningen påverka det moderna samhället i en hållbar ekologisk rikt-
ning, är lågt.  
 

Det finns en tendens i politiken… man ser politiken mer som ett serviceorgan åt 
medborgarna som fattar de politiska besluten och tillhandahåller det medborgarna 
vill ha – New Public Management. Vi pratar inte bara vård, transportsystem utan 
hela det samhälleliga systemet. Politiken som vision om ett nytt samhälle har rejält 
försvagats. Vilka politiker hör du våga prata om visioner? Man pratar om att för-
valta samhället, man pratar om medborgaren i fokus. Det är försiktighet på gränsen 
till självutplåning. Vi menar att de utmaningar samhället står Inför, de är ju gigan-
tiska och kräver visioner. Utan visionärt ledarskap så kommer vägen fortsatt att 
vara jättevinglig (Intervju 44). 
 
Citatet visar på en tanke att framtidens utmaningar kräver mer än vad en för-
valtande kultur kan leverera. Men samtidigt som politiken, det politiska syste-
met och beslutsfattare kritiseras, så uttrycks idén om hur vägen till en typ av 
drömsamhälle skulle kunna se ut. Det mer abstrakta innehållet i citatet ovan 
bör också förstås i en lokal konkret kontext. I Vansbro har några av de lokala 
bönderna gått samman för att satsa på en biogasanläggning (Lindow, 2012). 
Projektet motiverades både ekonomiskt och med ett hållbart utvecklingsper-
spektiv. Men projektet har svårigheter med finansieringen och vid tidpunkten 
för intervjuerna hösten 2013, övervägde projektgruppen att avsluta projektet 
(Intervju 49). Ägargruppen om ett 15-tal bönder ses som alltför splittrad och 
finansiella institut anses inte vilja/våga låna ut pengar till en sådan konstellat-
ion; inte med mindre än att hälften av kapitalet kom från egen kassa (Intervju 
38, 49).   
 
I den ekologiska diskursen tolkas den typen av ekonomisk logik som skisseras 
ovan som att det saknas ett större politisk engagemang och att samhälleliga 
institutioner inte visar något miljötänkande. Samtidigt beskrivs, och kritiseras 
i några av intervjuerna, hur politiska ledare i alltför stor utsträckning tänker 
konformt. Följande uttalande illustrerar situationen: 
 
Bankerna räknar inte med miljövinster, så är det. De är så kortsiktiga. Men räknar 
man på ekosystemtjänster och hur mycket pengar det genererar så är det mer 
pengar än vad all mat är värd i hela världen. Men det håller man på att förstöra, 
genom att ta bort biologisk mångfald.  Alla finansiella institut tänker likadant (Inter-
vju 49). 
 

Citatet visar på ett synsätt hur nuvarande styrelseskick främst ser till kortsik-
tiga intressen och att de intervjuade hyser misstro mot såväl samhällets in-
stitutioner som politiker för en utveckling mot en mer hållbar samhällsord-
ning. Det är förenat med ett mer långsiktigt ekonomisk tänkande om sådana 
förändringar ska komma till stånd. Politiker och beslutsfattare beskrivs sakna 
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modet att driva den typen av förändringsarbete. I citatet nedan ges en förkla-
ring till att beslutsfattare inte förmår attackera jobbiga, men betydelsefulla, 
frågor. 
 
Vindkraften kommer säkert drabba skogsägare, markägare eller boende. Det 
är ju drastiskt men det är ingen som vill sätta ned foten, man vågar inte. Det 
är så politiskt känsligt, man vågar inte ta i det. Sen, man har alldeles för 
korta valperioder i det här landet. De skulle sitta hela livet… skratt (Intervju 
48). 
 

I citatet uttrycks implicit att förändringar är nödvändiga för en mer ekologisk 
politik. Men i den ekologiska diskursen finns en stark föreställning att politi-
ker inte vågar utmana den ordning och de befästa maktpositioner som råder.   

Lågt förtroende för allmänhetens kunskaper  
I den ekologiska diskursen beskrivs allmänheten ha förlorat en närhet till, samt 
kunskap, om de tjänster och nyttor naturen genererar. Begreppet ekosystem-
tjänster nämns i det sammanhanget. Ekosystemtjänster är en term som visar 
hur starkt beroendet är mellan en oförändrad ekologi å ena sidan, och en ut-
veckling av samhällsekonomin å andra sidan (Board, 2005). En av responden-
terna framhåller: 
 

Vi har objektifierat och fjärmat oss från naturen, som vi själva är en del av. Vi har 
glömt bort, vi tittar på naturen och tänker. Just det, den ja… många lever ju i sta-
den, de flesta tycker att mat kommer från affären, värme från elementen. Man måste 
tala om ekosystemtjänster, biologisk mångfald är en sådan grundförutsättning (In-
tervju 45). 
 
Kombinationen av orden ”ekosystem” och ”tjänst” reproducerar en idé att i 
ekosystemet finns praktiska eller kommersiella värden som kan nyttjas, och 
att värdet av detta bör synliggöras. Begreppet ”ekosystemtjänster” kan tolkas 
som en ambition att synliggöra dessa samband. Kunskapen om dessa samband 
anses ha fått en underordnad ställning i samhället, och förklaringen till det 
ligger i att allmänheten, i takt med ökad urbanisering, fått bristande insikter 
om just ekologins betydelse för samhällets, och människans, välbefinnande 
och existens (Barthel, Folke, & Colding, 2010). Populärvetenskapligt används 
termen ekologisk analfabet för att visa hur människor förvisso förmår njuta av 
skönheten och stillheten i naturen men samtidigt betraktar naturen som ett eget 
avgränsat område, ett område bland andra områden, inte som en grundförut-
sättning för samhällsutveckling och välfärd eller som basen för människans 
existens (Sjöström, 2014-04-08).  
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Betydelsen av det lokala 
En av representationerna av vindkraft i den ekologiska diskursen betonar små-
skalighet och lokalt ansvarstagande. I följande citat illustreras synen på det 
småskaliga. 
 

Vi kanske får en massa små vindkraftverk överallt, på alla hus till exempel, om vi får 
de rätta incitamenten och en bra politik. Men just nu är det någon som har hand om 
de stora verken, någon som gör det ena och det andra. I stället för att vi alla gör nå-
got för att samhället ska överleva (Intervju 49).  
 
Ibland dras en bortre gräns för det lokalas ansvar för det globala. Interdiskur-
siva likheter finns i detta resonemang både mellan den idétradition som Hardin 
banade väg för genom uppsatsen ”the tragedy of the commons” (1968), och 
till hans idéer som därefter vidareutvecklats av Ostrom (1999). Ostrom (1999) 
vänder sig mot den beskrivning som Hardin (1968) presenterade, att individer 
roffar åt sig så mycket som möjligt med resultatet att den gemensamma vär-
defulla resursen successivt urholkas. I stället hävdar Ostrom (1999) att resur-
ser som styrs lokalt har potential att finnas kvar långsiktigt och utnyttjas för-
nuftigt, men det fordrar dock att lokalbefolkningen har ett reellt inflytande 
över det lokala resursutnyttjandet (2009).  
 
I den ekologiska diskursen spåras idéer till både Hardins (1968) och Ostroms 
(1999) idéer. Bilden av storskaliga globala lösningar och lokala konsekvenser 
är nämligen tudelad. Å ena sidan är det systemkomponenterna på global nivå 
som lyfts fram för att världen ska bli mer hållbar, å andra sidan finns en bortre 
punkt för det lokalas delaktighet i en sådan utveckling. Det finns således en 
nivå för hur mycket det lokala ska bidra till förändringar på den globala nivån. 
Ostroms (1999) koppling mellan det globala och lokala villkoras därmed lo-
kalt. I litteraturen blir miljöförbättringar på en nivå och miljöförsämringar på 
en annan nivå åskådliggjorda genom begreppet ”green on green” (Warren 
m.fl., 2005). Vindkraften skulle kunna vara ett exempel på detta och illustrera 
hur lokala och globala miljöperspektiv krockar och skiljer sig åt. Vindkraft 
tillvaratar vindens energi, men påverkar också landskapet. Någonstans i en 
vindkraftsutveckling finns en gräns för lokalboende när de tycker att de gjort 
en tillräcklig insats för det globala, åtminstone vad gäller just lokala vind-
kraftssatsningar. Det kan ju dock vara så att ett eventuellt miljöengagemang 
är riktat åt ett annat håll, att resa klimatsmart till exempel. Ett exempel på hur 
det lokala i Vansbro bidraget till det globala, vad gäller vindkraften specifikt, 
ges i följande citat:  
 
Kommunen har redan tagit sitt ansvar för energiomställningen i landet genom de 
vindkraftverk som redan beviljats, 24 stycken (Nås Östra Jaktvårdsförening, 2012).  
 
Det finns fler exempel på liknande formuleringar i det empiriska materialet, 
texter som visar en medvetenhet över de globala utmaningarna, men samtidigt 
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signalerar att de byggda verken är ett tillräckligt stort bidrag från Vansbros 
sida till Sveriges energiomställning. Det väcker frågor om det är så att det är 
den subjektiva tolkningen, och de egna upplevelserna, av landskapet som 
skulle kunna utgöra grunden och samtidigt begränsningarna för människors 
miljöengagemang. Att det är relationen till landskapet som skapar incitament 
att bidra till miljön på annat sätt än att acceptera lokal vindkraft; att människor 
väljer att konsumera mindre eller göra mer medvetna produktval exempelvis. 

Tidsperspektiv över generationer 
Den tekniska livslängden på ett vindkraftverk beräknas till cirka 20-25 år 
(Wizelius, 2007). En exploatör söker i normalfallet tillstånd för verksamheten 
något längre, i cirka 30 år. I den ekologiska diskursen beskrivs två till tre de-
cennier som alltför kort då nyttan som verken åstadkommer under den tiden 
inte motiverar de mer långsiktiga negativa konsekvenserna för naturland-
skapet. Bilden som ges är att det inte är värt att med detta som insats chansa 
på något så kortsiktigt som en 20-30 årig ”energiera”.    
 

Om vi säger att vindkraftverken inte håller mer än 20-25 år, det låter mycket men 
det är kort tid. Då är frågan hur mycket vi ska förstöra av natur och kulturvärden 
som vi har, det är frågan. Och efter de här åren – då har du en stor klump, ett stort 
fundament som är kvar, det är ju ingen som vill ta hand om det – det blir dött land! 
(Intervju 34). 
 
Långsiktighet beskrivs som betydligt längre än ett par decennier. Det rör både 
systemperspektivet med energikällor, i relation till naturlandskap, men det rör 
även politiska system och synen på korta valperioder. Effekterna av vindkraf-
tens konsekvenser på den lokala miljön tar lång tid att observera, kartlägga 
och värdera. Förändringar i naturen beskrivs nämligen följa ett visst mönster, 
hålla en viss rytm och ske med en speciell lagbundenhet och bilden i diskursen 
är att det krävs minst ett par decennier för att värdera och observera dessa. 
Vissa respondenter greppar över flera generationer när de pratar skogsskötsel. 
Samtidigt ges i intervjuerna en annan bild av hur andra skogsägare inte tänker 
likadant utan mer kortsiktigt. 
  
Jag gillar att röja i skogen. Det är något du gör för framtiden. Jag brukar träta på 
andra skogsägare. Fasiken att ni inte går och röjer, vad ska era barnbarn ta över. 
Det är viktigt med röjning (Intervju 34). 
 

Citatet visar hur tid och tidshorisont uttrycks i diskursen. Det är för kommande 
generationers skull som ängar och åkrar hålls öppna och detta motiverar sam-
tidigt gallring och röjning i skogen. I relation till detta konstrueras också ett 
personligt ansvar. I detta fall är det upp till skogsägaren att landskapet förblir 
öppet även i framtiden.  
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Ekonomin sekundär 
I den ekologiska diskursen är den monetära ekonomin inte särskild prioriterad. 
Ekonomisk rikedom är inte målet med livet och människans aktiviteter. Det 
finns andra drivkrafter:  
 
Jag håller åkarna öppna, om man säger så. Jag kör hö åt skogen, ingen vill ha det. 
Men jag vill inte att det ska växa igen, det är nostalgi. Något bidrag har jag inte 
sökt, det har jag inte intresse av (Intervju 31). 
 
I den här diskursen upprätthålls idén att samvaron med djur och natur är vad 
livet går ut på, snarare än strävan efter pengar och materiell status. Berättelsen 
om avsaknaden av längtan till materiell status visar interdiskursiva likheter 
med riktningar som tar avstånd från den reguljära ekonomin, idén om pengar, 
marknad och ekonomisk tillväxt. I exempelvis Dryceks (2005) typologier över 
olika miljödiskurser delas den här representationen med idéer som samman-
fattas i något som kallas ”grön radikalism”. Det är en riktning som helt avvisar 
idén med den moderna industrialiseringen. Det som skiljer från den ekolo-
giska diskursen, som den framträder i intervjumaterialet, och den gröna radik-
alismen, är synen på människans delaktighet och samspel med och i naturen. 
I grön radikalism är den inte uppenbar. I den ekologiska diskursen beskrivs 
människans närvaro och delaktighet i naturen däremot vara helt given. 

Sammanfattning – ekologiska diskursen 
Den ekologiska diskursen handlar om hur naturen både möjliggör och begrän-
sar människans aktiviteter men att naturen samtidigt har ett egenvärde. Åter-
kommande är också vissa inslag av ”övernaturlighet”. Uppfattningen om 
vindkraften i den ekologiska diskursen är splittrad och motsägelsefull. Utifrån 
ett globalt perspektiv får vindkraften stöd men det globala är samtidigt under-
ordnat det lokala. Det som reproduceras är en bild av att det lokala ska bevaras.   
 
Interdiskursiva paralleller finns till idéströmningar som tolkar hur vägen till 
en hållbar framtid bör se ut. Diskursen visar på likheter med politisk retorik 
och i intervju- och remissmaterialet finns uttryck om politiska normer, orga-
nisation av samhället, och om nationell planering för en hållbar framtida ut-
veckling. Det artikuleras en kritik mot samhällets institutioner som noncha-
lanta och det finns en återkommande besvikelse över händelseutvecklingen 
och önskemål om ett mer visionärt och kraftfullt politiskt ledarskap. Det före-
kommer berättelser om hur det ”kunde” eller ”borde” vara, men inte ”är”.  

Den kommersiella diskursen 
Den kommersiella diskursen visar bilder av hur ekonomiska värden i Finn-
marken kan materialiseras. Både varu- och tjänsteproduktion lyfts fram som 
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ekonomiska nyttor. I landskapet beskrivs förutsättningar för tre olika typer av 
kommersiella aktiviteter: skogsbruk, vindkraft och turism.  

Skogsbruk som historisk näring 
Skogsproduktion beskrivs som Finnmarkens kommersiella grundkapacitet. 
Skogen har försett människor med ved och virke, gett möjligheter till jakt och 
bärplockning och varit källa till utkomst för generationer invånare. Detta av-
speglas både i den lokala politiken och i det lokala näringslivet. I Äppelbo 
ligger ett stort sågverk, i centralorten Vansbro tillverkas pellets och kommu-
nens fjärrvärmeverk eldas huvudsakligen med biobränsle (Rindi Energi AB, 
Odaterad; Vansbro kommun, 2011, s. 15).  
 
I kravet på statligt stöd för rustning av Inlandsbanan (avstängd mellan Mora 
och Filipstad) är det den här representationen som kommer fram när små 
skogskommuner som Vansbro motiverar behovet av statligt stöd. Anpassad 
infrastruktur beskrivs till exempel som en katalysator för all förädlingsindustri 
av just skogsråvaror, inte bara för Vansbro utan för alla kommuner längs ba-
nans sträckning. Den typen av investeringar ses som viktiga för att kommuner 
som Vansbro på sikt ska överleva (Intervju 29, 30). Ord som beskriver den 
här situationen är bland annat ”räddning” och ”glesbygd” och att staten bär ett 
ansvar för den framtida händelseutvecklingen i till exempel Vansbro. Det här 
kan ses som ett uttryck för statens och det lokalas olika roller. Om man lokalt 
producerar efterfrågade varor bör staten bidra med en motprestation. Här syn-
liggörs också beroendeförhållanden och maktstrukturer, där det är kommunen 
som är underordnad och i behov av stöd snarare än att den utgör en betydel-
sefull producent av en råvara.  
 
Skogsbruket ses emellertid inte som framtidsbransch när det gäller lokala jobb 
men detsamma gäller inte för förädlingsindustrierna (Intervju 30, 44). Sågverk 
och pelletstillverkare lyfts fram som viktiga lokala arbetsgivare. Men, i repre-
sentationen finns samtidigt en berättelse om att det lokala inte kan betraktas 
som isolerat från en större omvärld. Låga transportkostnader för virke- och 
massaved har försvagat relationen mellan skogsbruket och förädlingsindustrin 
då det geografiska avståndets betydelse för transporter av skogsråvaror succe-
sivt minskat (Intervju 25). Det är en öppen fråga om förändringarna av villko-
ren för förädlingsindustrierna leder till en liknande uppfattning som finns i 
frågan om skogen som framtida arbetsplats, nämligen att i den sektorn finns 
få lokala arbetstillfällen.   

Skogsbruk som något naturligt 
Skogen växer ständigt och är del av ett naturligt kretslopp. En respondent ut-
trycker på följande sätt:  
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Här är det flera som jobbar med skogen och de tycker man skördar skogen. Man 
skördar åkrarna – det är samma sak (Intervju 48). 
 
Skogsbruket ses inte som en exploatering utan mera som ett kontinuerligt bru-
kande av marken. Skogen skövlas alltså inte, den skördas. Skogsbrukets ef-
fekter beskrivs också som något som är en naturlig del i själva förloppet, något 
självklart. Nyligen avverkade och kala hyggen påverkar inte bedömningen el-
ler kvalitetsstämpeln av landskapet; områdena beskrivs som mycket avgrän-
sade. Det är som om de olika landskapen som skogsbruket skapar, inklusive 
kalhyggen, blivit internaliserade. Detta står i kontrast mot vindkraften vars 
materiella närvaro i form av fundament, torn och vingar inte ses som en del 
av det naturliga kretsloppet. 
 

Skogen kommer ju tillbaks, det blir ju som det varit förut, det blir det ju inte med 
vindkraften. Du kan ju aldrig återställa naturen i det skick det var innan du byggde, 
det är ju förstört helt enkelt (Intervju 24). 
 
Jag har inte heller gillat kalavverkningar, framför allt inte i skogar jag själv använ-
der. Jag blir… ledsen. Men så länge det är mindre avverkningar kan man gå en bit 
därifrån. Du är inte där hela tiden. Du kan vara kvar i området och ha samma upp-
levelse, om du är och fiskar i en sjö och du har ett kalhygge bredvid, du vet att här 
fanns en skog – du gjorde upp eld i den – men det finns andra skogar, bredvid (In-
tervju 41). 
 
Kalavverkade ytor kan respondentenen således bokstavligen vandra runt. Det 
förändrade landskapet verkar varken störa idén, eller det sociala värdet, av 
besöket. Men att skogen huggs ned och blir till hyggen är onekligen ett ingrepp 
i landskapet. En förklaring till att skogsbruket drar på sig begränsad och mild 
kritik i jämförelse med vindkraften kan vara att den ses som ”icke teknolo-
gisk” (Woods, 2003, s. 277). Det vill säga att det som avverkas naturligt finns 
och växer på platsen och att avverkningen är del i ett träds livscykel. Skogs-
bruk beskrivs i den här representationen som en vardaglig företeelse och det 
uppfattas inte som något konstigt att träd avverkas vid en viss ålder. Här ingår 
att träd avverkas och att det uppstår kala ytor. Skogsbruket utmanar inte heller 
landskapet med några främmande skaltyper. I skogsbeståndet finns naturliga 
volym- och skalbegränsningar som sätter givna ramar – en tall eller en gran 
blir inte hur hög som helst (Woods, 2003, s. 278). 
 

Turismen som framtida näring 
I den här representationen finns bilden av turismen som en framtida betydel-
sefull näring för Vansbro i allmänhet och för Finnmarken i synnerhet. Turism 
finns i Vansbro idag och exempel som nämns under intervjuerna är Vansbro-
simmet, flyguppvisningen i Dala Järna och Ingmarspelen i Nås. Men intervju-
erna ger en bild av framför allt en framväxande turism till vilken det knyts en 
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del förväntningar, bland annat att den skulle innebära betydande ekonomisk 
potential för hela kommunen. Den exceptionella ökningen av global och nat-
ionell turism de senaste decennierna har på många ställen använts som argu-
ment för att turismen har framtiden för sig på alla platser, men Möller (2016) 
visar i sin avhandling, som handlar om turismens betydelse för Sälen, att så 
inte är fallet. Det är i stället på endast ett fåtal platser i Sverige som turismen 
växer (Möller, 2016, s. 14). Bilden i Vansbro är dock inte helt entydig. Vissa 
informanter är betydligt mer försiktiga och uttrycker mer tvivel på kraften i 
turismen än andra. Idén om turismen på Finnmarken konstrueras i huvudsak 
på två olika uppfattningar, en som har med absoluta och relativa geografiska 
fördelar att göra, en som handlar om självbild. Det finns också en klar upp-
fattning om vilka turisterna är.  

Bilden av Finnmarken som orörd resurs 
Finnmarken betraktas som en orörd resurs för framtida turism. Det beskrivs 
hur konkreta förutsättningar, vildmarksförutsättningar och stora orörda områ-
den, och komparativa fördelar innebär goda möjligheter för turism. Turister 
beskrivs få uppleva naturen i fred, utan störande inslag och det beskrivs som 
attraktivt att området inte förändras. Besökare på jakt efter orörda naturområ-
den och där resan är ett mål i sig beskrivs av Bodén (2012) ha en statisk land-
skapsuppfattning. Den gruppen bedöms i större utsträckning undvika vind-
kraftsområden, i jämförelse med de besökare som mer ser resan som ett medel, 
snarare än ett mål i sig (Bodén, 2009, s. 33). Som Finnmarkens beskrivs som 
plats skulle den kunna vara ett lämpligt exempel på en plats, attraktiv för män-
niskor med statiska landskapsuppfattningar. Finnmarkens goda förutsätt-
ningar för naturturism poängteras såväl i intervjumaterialet som i remissytt-
randena. Naturturismen på Finnmarken är tänkt att kompletteras med kultur-
turism (Borta Med Vinden, Odaterad-a, s. 11). I det här sammanhanget är det 
turism med fokus på den finska svedjebrukande kulturen. Båda dessa bilder 
beskriver hur Finnmarken är attraktiv för människor med statiska landskaps-
uppfattningar. 
  
Finnmarken beskrivs också utifrån sina komparativa fördelar med en lång vin-
ter och för sin relativa närhet till befolkningstäta områden i södra Sverige och 
Europa. Men idén om turismen vilar mer på en framtida potential och kom-
mande efterfrågan, mindre om att kvalitéerna kommersiellt nyttjas för närva-
rande.  
 

Turismen är framtiden för den här kommunen, som har Skandinaviens sydligaste 
skogsområde där det hänger kvar vinter ganska länge, det är faktiskt så, med snö-
förhållanden och så och med kulturområden – med den inflyttning som kom från 
Finland på 1600-talet (Intervju 28).  
 
Turismen är ingen jättedel, man jobbar för att öka den. Man önskar att det blev mer 
(Intervju 23). 
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I den här representationen finns en övertygelse att turismen kan bära frukt, 
men att man i nuläget inte kunnat dra igång någon verksamhet på grund av 
resursbrist. Hos de ideella krafter, som satsat på att utveckla turismen runt sjön 
Närssjön på Finnmarken, saknas pengar att ha egna anställda och kompetens 
att marknadsföra sin produkt. Det finns en frustration och besvikelse över att 
turismen ännu inte kunnat blomstra men att situationen skulle vara annorlunda 
bara det fanns ekonomiskt utrymme att förverkliga idéerna.  
 
Vi har en fin produkt, vi har kört fast, vi skulle behöva anställa någon eller några 
men då måste man upp i en viss omsättning (intervju 33).  
 

Som del i ett återkommande framtidsperspektiv finns en bild av att turisterna 
ännu inte upptäckt områdets goda kvalitéer och att Finnmarkens goda turism-
förutsättningar bättre behöver kommuniceras till presumtiva besökare. I repre-
sentationen fungerar inte naturturismen tillsammans med vindkraften. Vind-
kraften beskrivs till exempel spoliera de framtida satsningarna på turism. Men 
det är svårt att hitta texter där det preciseras lite mer utförligt. Hur och vad det 
är i naturturismen som påverkas av den planerade vindkraften är svårt att 
tolka. I representationen beskrivs dock naturturismen som en småskalig verk-
samhet och att turisterna kan få en naturupplevelse utan att fysiskt påminnas 
om modernitet eller samhällsliv. Men det finns något av en motsättning mellan 
småskalig turism som profilerar sig på orörd vildmark och att den verksam-
heten växer till att bli storskalig volymturism.  
 

Turismen beskrivs som en framtida näring men resonemanget väcker samti-
digt frågor. En kommersiell verksamhet måste upp i en viss volym/omsättning 
för att kunna utvecklas. Frågan är vilken turism som är framtiden: volymtur-
ism eller småskalig naturturism? I bilden av turismen, som del i en kommer-
siell diskurs, träder detta fram som ett dilemma; man vill att många ska för-
sörja sig på en sorts turism som samtidigt är byggd på småskalighet, enkla 
förhållanden och vistelse i orörda områden.  

Låga trösklar till jobb inom turismbranschen 
I bilden av turism som framtidsbransch finns delar där turismen som yrkes-
arena för de boende beskrivs. För arbeten inom turismbranschen ses trösklarna 
som låga. I den kan de boende själva vara med, bidra och försörja sig. Inom 
turistbranschen finns kompetens och inte minst självförtroende. Det finns re-
dan småskalig turistverksamhet och den tänkta produkten: aktiviteter på Finn-
marken – där har man gedigna kunskaper.  
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Vi lär ju satsa på turismen – det är det enda vi kan ha där uppe, för dem som bor 
kvar. Flera ungdomar som köpt gamla ställen, bildat familjer. Och det de kan leva 
på är ju turismen (Intervju 24). 
 

Branschen ses som ett fullt realistiskt alternativ dit steget inte är särskilt långt 
och samtidigt innebär en möjlighet att bo kvar på Finnmarken. Förväntningar 
på framtidens försörjning riktas mot naturturismen och den beskrivs som en 
framkomlig väg för bygden. Men vem är ”turisten”?  
 

Två typer av besökare 
Intervjuerna ger en beskrivning av att turismen på Finnmarken attraherar två 
slags besökare. Det är dels turism som bygger på att ättlingar till de finska 
invandrarna återvänder till sina rötter, dels är det besökare som letar efter vis-
telse i vildmark. 
   
I diskursen beskrivs hur vindkraften avskräcker kulturturisterna. Till exempel 
skriver en lokal arbetsgrupp som jobbar med kulturmiljövård på Finnmarken 
följande: ”Upplevelserna av dessa miljöer är helt oförenliga med stora indu-
striområden för vindkraftverk” (Finnmarkens Miljö & Kulturarv, 2012). Där-
till lyfts farhågan att infrastrukturbyggen för vindkraften riskerar att förstöra 
icke ännu identifierade lämningar (Intervju 23). I berättelsen är kulturturisten 
förhållandevis anonym och resonemangen tar avstamp i en otydlig agent. En 
möjlig identifikation tas från exemplet med Sveriges Televisions satsning 
”Allt för Sverige”, visad vintern 2013-2014, och görs av en av intervjuperso-
nerna (Intervju 34). I korthet handlar programmet om hur ättlingar till emigre-
rade svenskar praktiserar släktforskning på plats. Den är en turism som ofta 
framhålls i den här presentationen. Turismen vilar på en föreställning om att 
intresset för människors egen individuella historia ökat, och att Finnmarken 
har mycket kulturhistoria att visa.  
  
Den andra kategorin som lyfts fram är naturturisten: storstadsmänniskan 
och/eller den urbana centraleuropén på jakt efter tystnad och oexploaterade 
ytor. De beskrivs ha starka motiv att besöka stora rekreationsområden och där 
leva isolerat. Bilden är också att urbaniseringen leder till ökad efterfrågan av 
den typen av område som Finnmarken representerar.  
 
Ju fler som flyttar till storstan, desto mer kommer de vilja ha de här rekreationsom-
rådena (Intervju 23).  
 
Intervjuerna ger flera exempel på motsättningen mellan denna turism och 
vindkraft.  
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Vi har ju kontakter med holländare. De säger: Vi vill inte se några vindkraftverk. 
Det har vi tillräckligt av här nere i Holland, Belgien, Tyskland. När vi vill komma, 
då vill vi komma till orörd natur i Sverige och höra tystnaden (Intervju 28). 
 
Vi vet ju hur många européer som söker de här områdena, vi har holländare som 
har flyttat kors och tvärs – de är ute efter de här lugna, tysta områdena (Intervju 
23). 
 
Holländare ses som särskilt intresserade av de oexploaterade vildmarkerna 
och nämns ofta framför andra nationaliteter. De beskrivs som sökare av tyst-
nad, ensamhet och vildmark. Den svenska glesbygden beskrivs som något som 
är ett eftertraktat besöksmål och kontrasteras inte sällan med situationen i det 
befolkningstäta Holland.  
 
I intervjuer framträder också uppgivenhet inför det upplevda exploaterings-
trycket av vildmarken. Vindkraften likställs med ”industri” och står för något 
annat än exempelvis ”vildmark”. Det förra beskrivs som oattraktivt och leder 
till avtagande turism. I representationen av turism är det i stället bilden av den 
tysta och autentiska vildmarken som lyfts fram som intressant ur ett kommer-
siellt perspektiv. Att bygga vindkraft är att rasera de förutsättningarna.  
 

Vi går ju ut och säger att Sverige är den sista vildmarken, så är det ett industriland-
skap de möter, då kommer de inte tillbaks, de rekommenderar det heller inte för sina 
vänner och bekanta (Intervju 45). 
 
I intervjuerna ges också en annan motsägande bild. I den bilden beskrivs inte 
turistens preferenser som lika kategoriskt negativa till vindkraften. I citatet 
nedan visas en alternativ sida där det också finns en, jämfört med exemplen 
ovan, tydligare koppling mellan turisten och den lokala utföraren. Responden-
ten hävdar att vindkraftverken i södra delen av Finnmarken tjänar som välbe-
sökta utflyktsmål för bland annat skotersafari, respondenten har också egna 
erfarenheter av dessa turer:   
 

För vi har ju redan en massa snurror här, och vi har fullt friluftsliv. Jag jobbar själv 
med turister, bland annat, och de vill upp och se de där. Det är en sevärdhet (Inter-
vju 50). 
 
Detta uttrycker en idé om samexistens; att turismen och vindkraften har pot-
ential att fungera tillsammans. Det finns alltså olika typer av turism med olika 
förväntningar och mål.  
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Vindkraften som industriellt system 
En av bilderna i den kommersiella diskursen handlar om vindkraft som del i 
ett industriellt system. Vindkraft byggs där absoluta och relativa förutsätt-
ningar att producera elektricitet är så gynnsamma som möjligt. Ekonomiska 
kalkyler styr projektdesignen och det lokala blir underordnat affärsekono-
miska intressen. I representationen är platsens kulturella och sociala karaktär 
av mindre, eller ingen, betydelse. Vindkraften förväntas heller inte – inte ens 
stora vindkraftparker – ge några betydande lokala sysselsättningseffekter. 
Denna representation har också inslag av ”moraliskt ansvar” i ett vidare per-
spektiv. Platsen underordnas resursen – förnybar produktion av elektricitet – 
som behövs för att tackla globala energi- och klimatproblem. 

Ekonomisk och teknisk optimering 
Vindkraften ses som ett sätt att tillvarata en naturresurs och landskapet betrak-
tas som en produktionsplats, i likhet med skogsbrukets produktion av bio-
massa. Till exempel styr ekonomiska optimeringskalkyler utformningen av 
parkens storlek. Området söder om Vansbro har goda vindresurser i terrängens 
höjdlägen men saknar samtidigt ett elnät (Intervju 52). Antalet vindkraftverk 
bestäms i ljuset av övriga infrastrukturella kostnader. Exempel på resonemang 
och vokabulär som illustrerar detta är att ett ”tillräckligt” stort antal vindkraft-
verk ska ”bära” kostnaden för till exempel anslutning till elnätet (Intervju 52). 
Det skulle kunna tolkas som ett sätt att avsäga sig ansvaret för storleken på 
parken och i stället hänvisa till ekonomisk rationalitet. Både Corvellecs (2006) 
och Kalls (2011) studier visar hur statliga vindkraftsambitioner under 00-talets 
drivits utifrån ett marknadsperspektiv där ekonomiska piskor och morötter 
syftat till att låta bland annat vindkraftsbranschen ta initiativet att bygga ut den 
förnybara elsektorn. Att låta exploatörernas kvantifierade och ekonomiska 
data styra etableringsplanerna och etableringstakten ligger i linje med den am-
bitionen. Samtidigt blir det på detta sätt också legitimt för båda politiker och 
exploatörer att skjuta ansvaret ifrån sig, ställa sig i bakgrunden och hänvisa 
till marknadsmässiga omständigheter och tekniska villkor som mest betydel-
sefulla i en etableringsprocess.   
 
I den här representationen är Finnmarkens styrka vindresurserna, men det geo-
grafiska läget – sett i ett ekonomiskt energiperspektiv – beskrivs trots detta 
inte som optimalt. Vansbro kommun ligger i en nättariffzon där producenterna 
betalar för el som kopplas på nätet. Ekonomiskt beskrivs det därför mer rat-
ionellt att bygga vindkraftverk i södra Sverige där elanvändningen är stor och 
där producenten av elektricitet i stället får betalt för den el som levereras till 
elnätet. I representationen är den här typen av ekonomiska förutsättningar bak-
grunden till utvecklingen av just de stora utbyggnaderna i svenska skogsbyg-
der. Volymen behövs för att ekonomiskt motivera investeringarna (Intervju 
47). Det är på avstånd avskalade och funktionella faktorer som ekonomiska 
stödsystem, vindhastigheter och nät-dragningar som avgör vilka potentiella 
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vindkraftslokaler som ger bäst ekonomisk avkastning. Det är bedömningar 
som baseras på ett expertbaserat rationellt perspektiv och inte olikt det som 
karaktäriserar rationell planering. Sättet att se vindkraften på avstånd fungerar 
också bäst i nationella planer och i globala miljömål, och är inte anpassat för 
att fungera i lokala kommunikativa etablerings- och planeringsprocesser eller 
som utgångspunkt för dialoger med lokalbefolkningen.  

Nationell energiförsörjning framför lokala jobb 
I representationen används ord och begrepp som kan associeras till svensk 
nationell energipolitik (se till exempel: Statens offentliga utredningar, 2008, 
s. 41). Intervjuade talar bland annat om att det framtida svenska energisyste-
met med vattenkraft och kärnkraft behöver kompletteras. Vindkraften besk-
rivs vara det tredje benet, tack vara sin tekniska och kommersiella mognad. 
Vindkraften ses som en utvecklad och fungerande kraftkälla och dessutom 
geografisk utspridd vilket ger förutsättningar både för billiga och tillförlitliga 
leveranser av elektricitet. Kärnkraften produceras på ett fåtal ställen och ett 
oförutsett stopp i en eller ett par reaktorer får stora konsekvenser. Med vind-
kraft i systemet beskrivs inte det totala elsystemet bli lika sårbart. Produkt-
ionen och tillgången på billig och leveranspålitlig el skrivs också fram som 
överordnat till exempel de miljömässiga argumenten.  
 
I bilden av vindkraft som industriellt system förväntas inte vindkraften ge 
några betydande lokala arbetstillfällen i Vansbro. Utfästelser om lokala jobb 
betraktas i stället med misstänksamhet. Med stöd av egna undersökningar vitt-
nar respondenten nedan att vindkraften inte ger några lokala jobb.   
 
Det lockades med väldigt många arbetstillfällen, men när vi luskade fann vi att ar-
betskraften kommer bortifrån. Lokala företag är sällsynt, det mesta kommer borti-
från. 1-3 servicetekniker stannar här (Intervju 33). 
 

Bilden är i stället att det är en inhyrd arbetskraft, så kallade ”vindrallare” som 
bygger vindkraften, de bor inte på orten. Som namnet antyder beskrivs vind-
rallare tillbringa tid på orten så länge verken byggs, därefter åker de vidare. 
Under sin tillfälliga vistelse i kommunen bor de dessutom långt från tätorter – 
det ger obetydliga tillskott till den lokala ekonomin. 
 

Ska vi bygga vindkraft blir det en ganska kort boom, vindrallare slår upp ett camp, i 
sämsta fall där ute (på Finnmarken). Det är tillfälligt och ger inga övernattningar. 
Risken är att det blir marginell ekonomisk effekt (Intervju 38). 
 

Synen är också att de lokala underleverantörer som kan komma i fråga under 
en etableringsfas på förhand inte förväntas klara av konkurrensen. Min tolk-
ning är tvådelad; dels att lokala företag inte förväntar sig någon särbehandling 
enbart för att de är just lokala. Krass ekonomisk verklighet styr etableringen 
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och då handlar det om pris. Dels att lokala företag inte betraktas ha potential 
och kunskap att syssla med vindkraftrelaterade frågor. Intervjuerna visar 
också att lokala jobb är betydelsefullt för den sociala lokala acceptansen. 
 
Hade det gett mer jobb lokalt hade det varit mer intressant, men det är det här, 
chansen att ett lokalt företag skulle räkna hem det är obefintligt, eftersom de inte 
jobbar med det (Intervju 33). 
 
I representationen om vindkraften som industriellt system betonas aspekter på 
en annan nivå än den lokala. Vindkraften är inte sprungen ur ett lokalt behov 
och beskrivs heller inte som en del i den lokala ekonomin. Marknadsekono-
miska och tekniska parametrar, snarare än sociala och kulturella, styr vind-
kraftens lokalisering enligt detta perspektiv.    

Sammanfattning – kommersiella diskursen 
I den kommersiella diskursen beskrivs Finnmarken som en ekonomisk arena 
där det finns tre olika möjliga näringar. I olika utsträckning bidrar dessa till 
den lokala ekonomin. Näringarna är skogsbruk, turism och vindkraft. Den 
kommersiella diskursen visar hur den lokala arbetsmarknaden finns i dessa 
näringar. Tillsammans bygger tre olika representationer upp den kommersiella 
diskursen. I representationen av skogsbruket som historisk näring reproduce-
ras en föreställning om att skogsbruket är något självskrivet på Finnmarken, 
till skillnad från vindkraften. Det är bilden av skogen som virkesproducent 
som lyfts fram och detta sker i ett naturligt kretslopp. Skogen skövlas inte, den 
skördas. Skogs- och vindbruk producerar varor huvudsakligen ämnade för 
andra marknader än den lokala och anses inte bidra till så många lokala ar-
betstillfällen. Vindkraften beskrivs inte som ett funktionellt komplement till 
skogsbruket. I representationen om turismen som framtida näring ses natur- 
och kulturturism som det enda alternativet för bygdens överlevnad. Lokal 
framtida sysselsättning tycks framför allt baseras på tilltron till utveckling av 
besöksnäringen. Intervjuerna pekar på en förväntan att europeiska turister ska 
lockas till Finnmarken. Båda dessa former av turism beskrivs ha framtiden för 
sig men skulle hämmas av vindkraften. I representationen finns även en bild 
av turismen som arbetsmässigt lättillgänglig. Inte för att det är okvalificerade 
jobb, utan för att det i naturturismen finns lokal kompetens. Den sektorn be-
skrivs som mer tillgänglig, än vad exempelvis vindkraftens eventuella arbets-
tillfällen tycks vara. Representationen om turism som framtida näring handlar 
därför i stor utsträckning om tillit och hopp till lokala resurser, att vara delaktig 
i utformningen av det lokala arbetslivet och inte minst att ha möjlighet att bo 
på Finnmarken. I representationen om vindkraft som industriellt system besk-
rivs Finnmarkens värden vara dels dess vindförhållanden, dels att områdets 
storlek gör det möjligt att bygga storskaligt. Vindkraften betraktas inte som 
del i ett lokalt näringsliv, andra logiker än strikt lokala styr vindkraften och 
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dess lokaliseringar; krav på storskalighet och ekonomiska stödsystem exem-
pelvis. En förenklad och kort sammanfattning av dessa tre representationer 
skulle kunna vara: skogsbruk som historisk näring, turism som framtida näring 
och vindkraft som framför allt en icke-lokal näring. 

Diskursen om stad och land 
Berättelsen om vindkraftsetableringen på Finnmarken visar slutligen på en 
diskurs där det finns ett stad- och landperspektiv som bärande idé och där 
Finnmarken och Vansbro – det lokala – sätts i en underordnad relation till 
andra nivåer, som den nationella och/eller den globala. Representationerna 
skulle kunna utgöra exempel på det som benämns ”urban kolonialism” eller 
”regional rättvisa”, att vissa delar av landet nyttjar andra delar av landet utan 
att kompensera (Anshelm, 2013; Corvellec, 2006). Tre representationer teck-
nas i den här diskursen: bygdepengen som exempel på landsbygdens under-
ordning, jakten som hjärtefråga för landsbygdsbor och Finnmarkens värden 
för dem på distans. Representationen om bygdepengen handlar om hur det just 
är lokala återföringsmedel som kommer landsbygden till del, inga andra eko-
nomiska fördelar. De andra två representationerna handlar om att vindkraften 
på Finnmarken konkurrerar med andra värden kopplade till välbefinnande och 
vardagsliv: dels möjligheter till jakt och dels hur Finnmarken har välgörande 
effekter på psykisk och fysisk hälsa. 

Bygdepeng som exempel på landsbygdens underordning 
I Vansbro finns enbart ”förhoppningar” och ”önskemål” att fler vindkraftverk 
i Vansbro skulle kunna resultera i att kommunen till exempel skulle bli ett 
servicenav för regionens vindkraftverk, eller utgöra bas för någon annan be-
tydande underleverantör till vindkraftverken (Intervju 30). Vindkraften be-
traktas inte i den här representationen innebära att det skapas nya lokala ar-
betstillfällen av betydelse, trots parkens betydande storlek. I Intervjuerna be-
skrivs lokalekonomisk nytta i huvudsak handla om lokala återföringsmedel. 
Den ses också som en ”avgift”, inte som någon förhandlingsfråga. Exploatö-
ren ska betala för att få plats med vindkraft på Finnmarken. Några andra eko-
nomiska förtjänster förväntas inte lokalt. 
 

… min grund är att det skulle få kosta dem, annars hade vi sagt nej (Intervju 38). 
 
Bygdepeng kan fördelas efter huvudsakligen två olika principer. Geografisk 
närhet till verken är den ena principen. Det vill säga: storleken på bygde-
pengen bestäms utifrån hur nära vindkraftverken står bostäder/fastigheter. 
Den andra principen utgår i stället utifrån vilka särintressen som påverkas av 
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vindkraftverken, och dessa är inte lika tydligt kopplade till hur stort det geo-
grafiska avståndet är till vindkraftverken. Till exempel påverkar vindkraftver-
ken andra näringar eller intressen i området där konsekvenserna inte nödvän-
digtvis står i direkt proportionalitet med avståndet till verken (Bristow m.fl., 
2012; Cowell m.fl., 2011). När respondenter argumenterar för att bygde-
pengen från vindkraften ska komma alla till del - paralleller görs till exempel 
i en intervju med bygdepengen som en lokal skattereduktion (Intervju 50), 
tolkar jag det som att det avser alla kommuninvånare och jag tolkar också 
uttalandet som att det handlar om geografisk närhet till verken. Handlar det 
däremot om att avsättning från vindkraften hamnar i en skidklubb, hembygds-
förening eller liknande, är det snarare ett specifikt särintresse än den geogra-
fiska närheten som styr sättet att fördela bygdepengen på. Bygdepengen i 
Vansbro beskrivs både som kompensation för vindkraftens olägenheter, visu-
ell och bullrig nedsmutsning, och som utvecklingsmedel för specifika lokala 
utvecklingsprojekt.  
 
I bland annat Aitkens (2010) studie och i Bristows (2012) blir det belyst hur 
bygdepeng betraktas på olika sätt, beroende på vilken av fördelningsprinci-
perna det är som gäller för det enskilda fallet. Min tolkning av hur författarna 
använder dessa begrepp kan jag relatera till hur bygdepeng betraktas i Vans-
bro. När det är intresse som styr fördelningen visar Bristows (2012) forskning 
att det öppnar upp för fler intressenter i en större geografisk kontext att argu-
mentera för att del av pengarna ska tillfalla dem, än när bygdepeng mer strikt 
definieras som kompensation. Bilden av både de lokalboende och bygde-
pengen blir också olika. När det handlar om att exploatören stöder ett utveckl-
ingsprojekt så handlar det om att lokalboende driver egna projekt, och själva 
kompensationen för vindkraftens negativa effekter på landskapet blir inte lika 
påtaglig. Men när bygdepengen ska tillfalla ett intresse blir det samtidigt en 
förhandlingsfråga vilka projekt bygdepengen är avsedda för, och detta i sig 
kan ju resultera i lokala spänningar. Bristow (2012) hävdar i sin forskning att 
de lokala konflikterna tenderar att öka då bygdepeng gynnar specifika intres-
sen. När materiella aspekter kommer in i processen argumenterar Aitken 
(2010) till exempel för att beskyllningar om mutor tenderar att prägla proces-
serna. 
 
Om syftet med bygdepengen i stället är att kompensera vindkraftens negativa 
påverkan säger detta också något om relationen mellan avsändare och motta-
gare, och synen på vindkraft. Pengar går till dem som har oturen att få uthärda 
bullriga, och fula, vindkraftverk, det vill säga boende i närheten av vindkraft-
verken. Verksamma vindkraftsföretag kompenserar, via bygdepengen, för sin 
åverkan på landskapet. När bygdepeng utdelas som kompensation och beror 
på avståndet till verken är systemet dock mer förutsägbart och transparent än 
när fler intressenter är delaktiga för att de blivit involverade via ett specifikt 
särintresse.  
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Bygdepeng som fenomen, oavsett i viket syfte och under vilka omständigheter 
pengarna kommer lokalsamhället till del, skulle också kunna tolkas som att en 
inflytelserik yttre part har ett inflytande över en mindre inflytelserik motpart. 
Antingen handlar det om att ge tillbaka något och kompensera vindkraftens 
åverkan på landskapet. Eller så handlar det om att exploatören, eller någon 
annan tredje part, väljer ut eller ett par utvecklingsprojekt som anses passa in 
i de kriterier som exploatören, eller till exempel kommunen, satt upp för att få 
del av pengarna. Sökande får motivera varför de är i behov av ekonomiskt stöd 
och hur de uppfyller kriterierna. I de fall som är undersökta i denna avhandling 
har exploatören ett direkt eller indirekt inflytande över vem och vilka sorts 
projekt som får medel och hur mycket. När det handlar om stora parker och 
stora belopp är ägarföretagen internationell pensionsförvaltning eller riskka-
pitalbolag. En tolkning av systemet med bygdepeng är att den därmed kan 
sägas spegla en maktrelation mellan olika parter, som drivs av att finansiering 
från aktörer på distans antingen landar direkt på platser där vindkraften loka-
liseras eller på sådana projekt/initiativ som utifrån givaren bedöms uppfylla 
de krav som är uppsatta för bygdepengen.   

Jakten och landsbygdens underordning 
I yttranden om jakten ges olika beskrivningar av vindkraftens indirekta och 
direkta negativa konsekvenser för både jaktupplevelse och jaktbart vilt. Bland 
annat beskrivs hur stora delar av landskapet kommer hägnas in (Borta Med 
Vinden, 2012b), att eventuella is-kast från vingar utgör en fara både för män-
niska och djur (Närsens Bystugeförening, 2012), samt hur fåglar riskerar kol-
lidera med vindkraftverken (Närsens Södra Älgjaktslag, 2012). Konsekven-
serna beskrivs opersonligt och på distans. Jakten beskrivs också som en social 
företeelse. I intervjuer och yttranden uttrycks att jakt på Finnmarken är ett 
”sätt att leva”. Det är också ”vår jakt” som beskrivs. Bilden av ”vår jakt” tolkas 
som att den är viktig, men också att jakten är en lokalt förankrad företeelse.  
 

I Nås är jakt, fiske och övrigt friluftsliv en viktig del av tillvaron och ett sätt att leva. 
Genomförs planerna kommer södra delen av Nås att förvandlas från finnmarksbygd 
och vildmark till industriområde. Vår möjlighet till jakt kommer starkt begränsas 
(Nås Östra Jaktvårdsförening, 2012). 
 
Intervjuerna visar samtidigt på jakten som uttryck för en maktordning där 
landsbygden förutsätts underordna sig. Intervjusituationer kan starta i vind-
kraften, övergå till jakten och sluta med hur vargfrågan är ett uttryck för stad-
land perspektivet. Maktperspektivet som finns i vargfrågan tycks ha parallel-
ler i synen på vindkraft. I citatet nedan diskuterar en respondent först jaktens 
betydelse, sedan vargen och därefter relationen till det överordnade, myndig-
heterna.  
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Jakten är väldigt betydelsefull, men jägarna är en väldigt utsatt grupp, vi ska betala 
en jaktvårdsavgift till staten, vi ska betala forskning, vi får betala för forskning på 
varg – som vi inte vill ha… vi är trötta på att bli utsatta av myndigheterna, vi är en 
förtryckt folkgrupp (Intervju 39). 
 
Lite längre fram i intervjun avhandlas vindkraften. Respondenten säger: 
 

Man försöker belasta oss med allting. Varför ska de förstöra vår natur? Vi står med 
vattenkraft, vi står med råvaror. Vad får vi tillbaka (Intervju 39)? 
 
En tolkning är att både vargen och vindkraften står för något ”andra” vill ha, 
det vill säga någon långt borta efterfrågar den eller på grund av behov på en 
annan geografisk nivå än den lokala. I intervjun är det återkommande hur gles-
bygdsboende ser sig som en nedprioriterad grupp. Myndigheterna beskrivs 
som en anonym och avlägsen institution och myndigheternas agerande tolkas 
som exempel på ”översitteri”. Myndigheterna är ”de” och glesbygden är ”vi”. 
Den intervjuade ger också, enligt respondenten själv, det politiskt orimliga 
förslaget att vargrevir skulle tillåtas i Stockholmstrakten. För respondenten 
tycks den logiken upprepa sig med vindkraften och exemplifierar med, återi-
gen för respondenten det orimliga beslutet, att vindkraft skulle byggas på skär-
gårdsöar utanför Stockholm (Intervju 39). Jakten blir därmed ett uttryck för 
något ytterligare och mer än att enbart handla om vistelsen i skogen tillsam-
mans med jaktkompisar. Att rovdjur och vindkraft lokaliseras till glesbygder 
i Mellan- och Nordsverige tolkas här som att glesbygden och glesbygdsboende 
inte behandlas på ett rättvist och respektfullt sätt. Relationen är inte jämbördig 
utan bygger på sociala hierarkier (Upreti & van der Horst, 2004). Vindkraften 
lokaliseras till platser centrum vill ha den. I den här representationen blir vind-
kraften ett ”monument över centralmaktens intressen” (Anshelm, 2013, s. 69).    

Finnmarkens värden för människor på distans 
Finnmarkens betydelse för fysiskt och psykiskt välbefinnande är ett tema som 
lyfts fram, särskilt i remissmaterialet, men som huvudsakligen artikuleras av 
dem som permanent inte bor på Finnmarken, eller verkar nyttja platsen på 
helger och ledig tid. Platsen blir ett landskap där tillfälliga besökare båda kon-
sumerar lugn och ro, och relaterar till tidigare generationers livsvillkor 
(Marcus, 2012). Vindkraften på Finnmarken beskrivs också som ett exempel 
på hur ”glesbygd ses som exploateringsyta för vinstdrivande bolag” (Skans 
Nilsson, Odaterad). Olika konkreta rädslor, vilka orsakas av vindkraften, arti-
kuleras i remissmaterialet. Oro för buller och för iskast är några exempel 
(Muller, 2012). Andra exempel är att vindkraften orsakar skuggbildningar och 
rörliga horisonter (Berg, 2012). Men vindkraften förändrar också hela Finn-
markens karaktär. I följande citat visas hur vindkraften står för en industria-
lisering av Finnmarken.  
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Hela området kommer att förändras från en unik tystnad med stora naturvärden till 
ett slamrande industriområde ”mitt i skogen” (Axelsson, 2012).  
 
Begreppet industriområde kontrasteras i citatet med ett område som karaktä-
riseras av stora naturvärden och en unik tystnad. Detta kan jämföras med ett 
mer neutralt begrepp som storskalig, som inte påträffas i remissmaterialet. 
Industrialisering leder till andra associationer än storskalig. I följande citat vi-
sas hur vindkraften runt ett av samhällena kommer ”omringa” bebyggelsen då 
vindkraften byggs på ”bergknallar” och både ger oljud och visuell påverkan.  
 
För Lindesnäs gäller att byn kommer blir omringad av vindkraftverk på bergknal-
larna runt omkring, med kraftig audiovisuell påverkan i form av oljud, direkt synliga 
vindkraftverk, skuggbildning, belysning som också behöver varna för flyg på grund 
av storleken på vindkraftverken, 220 m. Det kommer innebära rena diskoteksbelys-
ningen vid mörker (Abramowicz, 2012). 
 
I remissmaterialet konstrueras hur ett psykiskt och fysiskt välbefinnande i ett 
fridfullt och tyst Finnmarken, existerar utan vindkraft. Det som beskrivs är ett 
Finnmarken som ger besökaren en vistelse i ”mörker” och ”orörd natur” 
(Pollack, 2012). Med vindkraften är dessa värden borta. Dessa värden beskrivs 
också vara viktiga allmänmänskliga behov och ses i ett evolutionärt perspek-
tiv.  
 
Tystnad och mörker har medicinsk betydelse och är nödvändigt för människan. Evo-
lutionen håller inte jämna steg med den tekniska utvecklingen. Närheten och stor-
heten i den orörda naturen har en läkande effekt på människor och ger perspektiv 
på tillvaron (Jonth, 2012). 
 

Den orörda naturen ses som en kollektiv nytta. Det gäller för både boende och 
besökare, men det är framför allt – som citatet nedan vill visa – i relation till 
de tillfälliga besöken som dessa nyttor betonas, det vill säga Finnmarken blir 
ett konsumtionslandskap för lugn och ro.  
 
Mina både söner NN, sjökapten i Hong Kong, och NN sjökapten i USA reser över 
halva jordklotet för att efter två månaders pass rekreera sig i skogen vid Gräddsjön. 
Ren luft, rent vatten, stillhet, doften av myrmark och kådig barrskog, vildmarkens 
djurliv, kulturarvet, urskogen, tjärnarna, de blånande bergen – det vill säga allt det 
som är Dalarnas själ har ett närmast magiskt helande (Stöfling, 2012).  
 
Finnmarkens funktion – att stå till tjänst för aktiva människors avkoppling – 
är exempel på hur Finnmarken blir till projektionsyta för ett artikulerat behov 
av välbehövlig mänsklig vila för dem som inte bor permanent på platsen. 
Vindkraften påminner nämligen om storstaden, och den miljön är vad Finn-
marken kontrasteras med i följande citat:  
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Jag har ärvt ett fritidshus vid Bysjön i Äppelbo dit jag åker för att njuta av djur, na-
tur, vågornas brus och skogens sus som omväxling till storstadslivet. Jag har varken 
el eller vatten i stugan vilket ger en känsla för tidigare generationers livsvillkor. Sen 
de tre vindkraftverken på Hunflen kom påminns man genom ljud och syn om storsta-
den. Naturkänslan krymper avsevärt (Marcus, 2012). 
 

I representationen är Finnmarken något icke-utvecklat och historiskt som är 
värt att bevara. Remissmaterialet visar att besöken på Finnmarken ger avkopp-
ling och innebär en kontrast till det mer vardagliga livet någon annanstans, 
utanför Finnmarken. Platsens estetik och skönhet är del av upplevelsen av 
platsen. Vindkraften är också ett brott mot de förväntningar som funnits, och 
finns, på Finnmarken. 
 

Anledningen till att vi införskaffade vårt fritidshus i Sälsriset är att där söker vi kon-
trasten till civilisationen, vi söker lugn, tystnad, rekreation och återhämtning. För 
oss är området unikt med dess vildmarksliknande naturmiljöer (Samuelsson, 2012). 
 

Vindkraften resulterar i att förväntningarna på platsen inte infrias och upp-
fattningen visar på Finnmarken som ett konsumtions- och rekreationsland-
skap. På det sättet är det också möjligt att se rekreationslandskapet som nå-
got som också producerar för ekonomin. Texter i materialet tar sin utgångs-
punkt i ”fritidshus” och från ”ferieboende” och det är inte orimligt att anta, 
att Finnmarken associeras med ledig tid, lov och helger och är en miljö skild 
från den vardagliga kanske mer urbana miljön. Aspekterna beskrivs huvud-
sakligen, men inte bara, av aktörer som inte permanent bor på platsen men 
som har fritidshus där. 

Sammanfattning – diskursen om stad och land 
Diskursen om stad och land visar tre olika representationer. I representationen 
av bygdepeng som exempel på landsbygdens underordning finns en berättelse 
som visar hur vindkraften inte innebär någon ekonomisk vinning för periferin 
och att inflytandet över vindkraftens avsättning inte finns lokalt. Representat-
ionen om jakten som exempel på underordning visar också på maktrelationen 
mellan stad och land samt mellan landsbygden och myndigheter. Landsbyg-
den beskrivs först blivit påtvingad att härbärgera vargen, sedan vindkraften. I 
representationen om Finnmarkens värden för människor på distans beskrivs 
vindkraften som udda och abnorm i landskapet och föreställningarna om kva-
litéerna på Finnmarken visar i stället att det är det naturliga som värderas. Ett 
”onaturligt” liv på andra platser behöver med jämna mellanrum balanseras. 
Finnmarkens värden beskrivs utifrån dess rogivande funktion och dess för-
måga att balansera ett stressigt, men vardagligt, leverne utanför Finnmarken.  
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8 Vindkraftens lokala utmaningar 

I följande kapitel visas de lokala aktörernas perspektiv och strategier då vind-
kraften på Finnmarken diskuterades i Vansbro. Det syftar till att ge förkla-
ringar till vad det är som påverkar och styr de lokala aktörerna vid etablerings-
planerna av storskalig vindkraft. Analyserna baseras inte på diskursanalys 
men knyter an till Faircloughs (1992) begrepp sociala praktiker och hur dessa 
styr och styrs av diskurserna. Ramverk för analyserna i kapitlet är de lokala 
och rumsliga praktikerna: delaktighet i processen samt vindkraftens möjlig-
heter och risker för lokalsamhället. Begreppen diskuteras mer utförligt i kapi-
tel två. Genom att använda utmaningar, i stället för praktiker, är ambitionen 
att tydligare knyta an till den kritik som finns av hur begreppet social accep-
tans använts för att bland annat övertyga lokalsamhällen att välja vindkraft (se 
till exempel: Aitken, 2010a; Barry & Ellis, 2011).  
 
I fokus står vindkraftsetableringen i Vansbro som studeras i sin kontext av 
politiska, ekonomiska och sociala processer och i kapitlet diskuteras på vilka 
arenor och i vilka sammanhang som dessa blir synliga. Kapitlet baseras på de 
delar i intervju- och processmaterialet som ger direkta förklaringar till händel-
seutvecklingen av vindkraften på Finnmarken och som kan ge förståelse i 
andra fall där vindkraften inte accepterats. Utmaningarna är lokala men har 
kopplingar till nationella och ”globala” processer. 
 
Tre konkreta utmaningar identifieras som visar hur vindkraftsplanerna inte ac-
cepterades lokalt: 1) betydelsen av lokalpolitiska maktstrukturer, 2) betydel-
sen av externa aktörers inflytande och 3) betydelsen av ett pluralistiskt sam-
tals- och åsiktsklimat.  

Lokalpolitiska utmaningar 
Lokalpolitiska utmaningar handlar om relationen mellan tjänstemän och poli-
tiker. I intervjuerna visas till exempel hur den fysiska planeringen tillmäts 
olika betydelser av de olika aktörerna. Vindkraften blir också ett exempel på 
hur balansen mellan tjänstemäns och politiker prövas.   
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I Vansbros översiktsplan infördes år 2011 ett förbud mot vindkraft på stora 
delar av de marker där exploatören planerade vindkraft. Planeringen påbörja-
des trots det men avbröts när kommunstyrelsen hösten 2012 fattade beslut att 
inte göra en översyn av översiktsplanen. Den processen visar att planen be-
traktas olika av skilda aktörer. Intervjuerna visar på skillnader också inom den 
kommunala organisationen; tjänstemän och politiker värderar och ser på do-
kumentet olika.  

Planens politiska funktion  
Vid det översiktsplanearbete som ägde rum i Vansbro kommun 2010-2011 
kom förbudet om vindkraft på Finnmarken in i översiktsplanearbetets slut-
skede, strax innan planen skulle beslutas av Vansbros kommunfullmäktige. 
De intervjuade politikerna beskriver vindkraftens del i översiktsplaneproces-
sen som något som hanterats översiktligt och hastigt (Intervju 29, 49). Vind-
kraften och en rad andra frågor överskuggades av andra då viktigare frågor, 
till exempel planeringen för strandnära bebyggelse. När översiktsplaneringen 
närmade sig slutfasen beskriver en av de intervjuade politikerna, som också 
var direkt delaktig i processen med att ta fram planen, att vindkraften på något 
sätt ”borde” förekomma i en översiktsplan (Intervju 49). Ett vindkraftsförbud 
bedömdes som lämpligt i den södra delen av kommunen, på Finnmarken. Dels 
för att det redan fanns en friluftsstämpel på det området och dels sågs beslutet 
som en solidaritetshandling med politikerna i grannkommunen Ludvika (In-
tervju 49). I Ludvika hade man några år tidigare beslutat om vindkraftsförbud 
i området runt skidanläggningen Säfsen, beläget strax söder om Vansbros 
Finnmark (Ludvika Kommun, 2010). Det beskrivs i intervjuer hur den fysiska 
planeringen också haft andra funktioner än att enbart handla om framtida pla-
nering av mark. Den fysiska planeringen har varit ett slags socialt erkännande 
av invånarna på Finnmarken. Informanter säger att planen signalerar att poli-
tikerna ”ser” och värderar platsen och boende på Finnmarken (Intervju 29, 
38). Intervjuerna pekar på att vindkraftförbudet tillkom av politiska-symbo-
liska skäl och verkar inte ha varit föremål för någon mer djuplodande plane-
ringsanalys.  
 
Politikerna var ändå beredd att se över vindkraftsförbudet och det hade eko-
nomiska motiv. Vansbro kommun karaktäriseras av en åldrande befolkning, 
utflyttning och låg utbildningsnivå. Sedan 1970-talet har Vansbro haft en stän-
digt minskande befolkning. På några decennier har antalet invånare successivt 
sjunkit från strax under 10 000 invånare år 1965 till 6730 invånare år 2013 
(Statistiska centralbyrån, 2015). Kommunen är således bland de mindre i Sve-
rige och delar utmaningarna gällande utbud och nivå på offentlig och privat 
service samt minskade skatteintäkter med flera andra svenska glesbygdskom-
muner (Intervju 38). Kommunledningen ser med oro på konsekvenser för så-
väl lokalekonomisk utveckling som den offentliga välfärden om trenden med 
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negativ befolkningsutveckling fortsätter. För representanten i kommunled-
ningen är alla nya lokala jobbtillfällen mycket viktiga. 
 
Jag anser att vi är i behov av arbetstillfällen, självklart när det ringer ett stort före-
tag, måste vi ta reda på vad det innebär för Vansbro kommun (Intervju 30) 
 
Politikerna betraktar vindkraftsetableringen som en ekonomisk möjlighet för 
kommunen, men utan att precisera vad möjligheterna består i. Intervjuerna 
med dem visar också att tillskottet av lokala arbetstillfällen ses som en för-
hoppning. Exempelvis säger en politiker: 
 
Blir väldigt mycket arbetstillfällen under ett antal år, det tyckte jag var nog så vik-
tigt. Vi pratade om att bli en ännu större vindkraftkommun. Vi kanske kunde ordna 
med en sorts centrum för service, så som de gjort i Ockelbo. De är duktiga på det, 
de har till och med turistresor för att titta på parken (Intervju 30). 
 

Andra skäl som skulle kunna förklara försöket att kringgå översiktsplanen är 
bristen på kunskap om planen. I intervjuer beskrivs hur översiktsplanen är en 
tjänstemannaprodukt och att planen inte på något självklart sätt fyller en aktiv 
funktion. En tjänsteman säger följande: 
  
Tror att många politiker inte vet vad som står i översiktsplanen, den var inte proces-
sad på ett bra sätt så att den involverade alla. Det är ju fel då det är ett tungt doku-
ment. Men det ligger där och det händer att man refererar till det, men det är inget 
levande dokument idag. Man måste processa det mer, tvinga fram politiken att fak-
tiskt ta del, inte bara att det blir en ren tjänstemannaprodukt (Intervju 46). 
 

Utifrån politikernas horisont skulle översiktsplanens bristande genomslag i 
politiken också kunna förklaras av de kanaler politiker byggt upp för att 
stämma av utvecklingen med medborgarna: att beslutet om vindkraft skulle 
föregåtts av en dialog med medborgarna, då kommunledningen valt att sträva 
efter öppenhet och dialog med lokalsamhället. Politiker beskriver hur bland 
annat kommunens markanvändning i övrigt regelbundet stäms av med invå-
narna.  Varje höst och vår anordnas kommundelsträffar med de boende i de 
olika samhällena Dala-Järna, Nås, Vansbro och Äppelbo. Träffar hålls också 
på Finnmarken (Intervju 30). Kommunen har också öppnat upp sina kommun-
styrelsemöten, något som varken ät obligatoriskt eller självklart. Kommunen 
organiserar också ett kommunbygderåd där representanter från kommunens 
föreningar träffas regelbundet (Vansbro kommun, 2014).  
 
Ett kommunikativt och kollaborativt planeringsideal kännetecknas av att med-
borgare och planerare gemensamt bestämmer över planeringen (Healey, 
2003b; Hermelin, 2005). En utvecklingsplanering är en planering som är mer 
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”ad hoc”, projektbaserad och som mer liknar hur marknaden, än hur den kom-
munikativa logiken och den strikta byråkratin, fungerar och arbetar. Det fram-
står i intervjuerna med politikerna att de haft båda dessa ideal för ögonen sam-
tidigt. Genom att förankra planen genom direkta möten i olika kommundelar 
har de gått vidare med att utveckla vindkraften lokalt. I en utvecklingsplane-
ring och i en kollaborativ planering är inte översiktsplanen huggen i sten. För 
de ledande politikerna var det inte en särskilt stor sak att ändra den, när frågan 
väl hade förankrats med medborgarna och det samtidigt i vindkraften kunde 
finnas en kommersiell utvecklingsmöjlighet för kommunen.  

Planens tekniska betydelse  
Intervjuer visar att den fysiska planeringen ger central vägledning för tjänste-
männen. Som komplement använder de rättspraxis från miljödomstol och mil-
jööverdomstol, så kallade prejudicerande fall, forskningsrapporter från Natur-
vårdsverket och andra kommunala fysiska planeringsverktyg. Dessa doku-
ment beskrivs som ”väldigt betydelsefulla” (Intervju 25). Mätbara förhållan-
den, exempelvis störningar från buller, reflexer och skuggor väger i samman-
hanget också ”väldigt tungt” (Intervju 25). För att tjänstemännen ska göra en 
bedömning av olika intressen ska således dessa, på något sätt, kunna mätas 
eller skyddas i någon plan eller lagstiftning, för att ha någon påverkan.  En av 
tjänstemännen på Länsstyrelsen säger: 
 
Då gäller det att intresset skyddas på något sätt, att det lyfts upp och kan börja 
vägas mot andra intressen, vilken status har de andra objekten, eller de andra syns-
ätten. För att vi ska kunna göra en avvägning (Intervju 25). 
  
Barry m.fl. (2008) kallar detta för att tekniska rationaliteter styr processen och 
författarna konstaterar också att dessa ofta får ett stort genomslag i byråkra-
tiska processer. Subjektiva och icke-kvantifierade värden spelar i praktiken en 
undanskymd roll (Barry m.fl., 2008, s. 84). En intervjuad tjänsteman menar 
att landskapskonventionens skrivningar om hänsyn till subjektiva upplevelser 
av landskapet, inte alls får något praktiskt genomslag i prövningarna (Kom-
pletteringsintervju 27).   
 
Oles & Hammarlund (2002) som studerat landskapskonventionen betydelse 
visar hur konventionens skrivningar om betydelsen av att subjektiva upplevel-
ser och uppfattningar om landskapets ges plats inte får någon betydelse vid 
tillståndsprövningarna av vindkraft (2002). De konstaterar att det som den 
europeiska landskapskonventionen uttrycker i sitt första kapitel, att landskapet 
betyder olika saker för olika människor då det till exempel finns minnen och 
upplevelser associerade med en viss plats, måste få spela roll när planer finns 
att rita om landskapet. Sverige har också ratificerat landskapskonventionen. 
Hammarlund konstaterar att konventionen inte följs och ser hur fokus i till-
ståndsprocesser riktas på mätbara aspekter och sådant som kan karteras, inte 
på det faktum att landskapet är en ”social arena” (Hammarlund, 2002, s. 107). 
I processmaterialet från Vansbro är emellertid de konkret mätbara aspekterna 
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på till exempel buller och skuggor ganska sällsynta. Det kan bero på att eta-
bleringsplanerna avbröts innan det gjordes några detaljstudier eller att vind-
kraften planerades i ett tämligen glesbefolkat område.  
 
Det tekniska synsättet blir dock inte bara en aspekt som styr tjänstemännens 
sätt att bedöma eventuella markkonflikter. Intervjuer visar att det också sprids 
från tjänstemännen till de grupper som söker kontakt med förvaltningen och 
som frågar efter råd hur de kan skriva egna yttranden. En tjänsteman säger:   
 
Då säger jag till dem, exempelvis närboende som sitter och filar på något yttrande, 
det är väldigt viktigt att de för fram fakta. Det handlar om väldigt mycket känslor i 
det här med vindkraft. Väldigt, väldigt mycket. Och då gäller det att hitta något som 
är användbart för att vi ska kunna tillgodose det. Så långt det går vill vi ju ha så 
mycket fakta som möjligt. Det kommer att handla om buller, skuggor, påverkan, om 
man ska bygga vägar i bäckar (Intervju 25).  
 

I intervjuer understryker tjänstemän att mätbara och kvantifierade intressen 
blir de mest relevanta faktorerna av betydelse i en prövningsprocess. Samti-
digt indikerar intervjuerna med tjänstemän hur känslor och subjektiva uppfatt-
ningar ändå påverkar deras egen syn på vindkraften. På Finnmarken beskrivs 
vindkraften som ett intrång i naturlandskapet och en malplacerad artefakt i 
detta landskap. Paralleller finns till hur Woods (2003) i sin studie visar hur 
vindkraften ses som något onaturligt och att dess storleksmässigt udda pro-
portioner stör bilden av skogslandskapet. Tjänstemännen reagerar också på 
omfattningen av projektet, det är för stort. 
 
Min känsla när jag såg det här projektet var att… oj. Det här är bara för mycket, 
det är för stort, och för utspritt, i princip varenda bergshöjd i södra Vansbro (Inter-
vju 41).  
 
Vi blev förskräckta av planerna. Det bara kryllade av små områden i södra delen av 
Vansbro kommun. Det var gigantiskt. Jag vet inte hur många hundra verk…(Intervju 
26). 
 
Ett rationellt planeringsideal är expertdrivet och formalistiskt (se till exempel: 
Hermelin, 2005). Intervjuerna pekar på att det är den modellen som tjänste-
männens utsagor relaterar till. Men en rationell planering behöver inte vara 
särskilt rationell. Kvantifierad data kan användas för att framställa planeringen 
som mer rationell än vad den egentligen är, planerare vill ge uppfattningen att 
planeringen är rationell men i själva verket är det subjektiva uppfattningar som 
är med även i den processen, särskilt när det handlar om nya verksamheter och 
i frågor som behandlas för första gången (Sahlin, 1986, s. 22). Intervjuerna 
med tjänstemännen pekar åt det hållet. De har själva uppfattningar om vad 
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som till exempel en acceptabel storlek är för en vindkraftpark, men vill sam-
tidigt inte inkludera landskapskonventionens skrivningar om att subjektiva 
uppfattningar bör inkluderas i beslutsprocesserna. 

Makten över vindkraften i kommunen  
Vansbro var den kommun i Dalarna som var först med att etablera vindkraft-
verk. Det var år 2001 och sedan dess har 24 verk etablerats. Kommunen har 
också vid ett par tillfällen varit remissinstans angående utpekandet av riksin-
tressanta områden, bland annat år 2006-2007 och år 2012-2013. Men projek-
teringen av Finnmarken var alltså inte första gången som tjänstemännen kom 
i kontakt med vindkraft i kommunen. Tjänstemännens och förvaltningens ut-
redande funktion var dock förhållandevis marginell i processen. Etablerings-
processen blev ju inte lång. Tjänstemännen deltog i ett myndighetssamråd och 
skrev två yttranden (Vansbro kommun, 2012b, 2012c).  
 
I intervjuer med tjänstemän i Vansbro framkommer att deras roll, i jämförelse 
med tidigare vindkraftsetableringar i Vansbro, varit annorlunda. Graden av 
inflytande i den informella processen verkar nämligen ha varit betydligt lägre 
än tidigare. En tjänsteman belyser till exempel skillnaderna mellan vindkraf-
ten på Finnmarken med andra vindkraftshandläggningar:  
 
I de övriga fallen har projektören, om de gått vidare, tagit kontakt med oss igen och 
man har bett att få med politiken (Intervju 42).  
 
I tidigare etableringar har tjänstemännen haft ett inflytande tidigt i processen 
och både formellt och informellt kommunicerat med exploatörerna. Den in-
tervjuade tjänstemannen säger i intervjun att det i de fallen är tjänstemännen 
som kontaktat politikerna, inte tvärtom som i fallet med vindkraften på Finn-
marken. Vid etableringen på Finnmarken beskrivs i stället hur politikerna varit 
styrande och som också haft de informella kontakterna med exploatören. En 
tjänsteman beskriver: 
 

Nu gick exploatören förbi oss, och gick direkt till politiken, och politiken gick inte 
till oss heller… men det kändes som politiken i det här fallet var så fast beslutna om 
projektet och upplevt motstånd från oss eftersom de inte tog med oss, så politiken 
och exploatören planerade tillsammans och vi vart lämnade vid sidan, jag har ald-
rig tidigare sett att man gör på det sättet (Intervju 41).  
 
Enligt tjänstemännen har de varit avskurna från den informella dialogen med 
både exploatör och politiker. Vid det officiella myndighetssamrådet några må-
nader senare, i juni 2012, säger sig tjänstemännen heller inte ha någon kunskap 
eller uppfattning om vad som sagts mellan parterna. I stället ställs frågan di-
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rekt till exploatören under samrådet. ”Vad har politikerna lovat er?” Tjänste-
männen uppfattar svaret som att planerna om vindkraften redan beslutats av 
politikerna (Intervju 42).    
 
Under myndighetssamrådet var vi ju med, men då var planerna i princip spikade. Vi 
visste ju inte vad kommunledningen hade sagt till Bergvik. Vi fick lov att ställa frå-
gan till exploatören. Vi fick ett svävande svar. De skulle ju inte satsa 10-15 miljoner 
kronor på en projektering de inte trodde kommunen var med på (Intervju 41).  
 
Under myndighetssamrådet är tjänstemännen kritiska till exploatörens vind-
kraftsplaner och underkänner också exploatörens samrådsunderlag. Tjänste-
männen skriver i ett remissvar: ”sökande borde omarbeta ansökan (Vansbro 
kommun, 2012c).” Under myndighetssamrådet är tjänstemännens argument 
också att översiktsplanens formuleringar förhindrar byggnation av vindkraft 
på det sätt förslaget presenterats. Med tanke på den ”kan vi nog inte göra så 
mycket, som vi ser det” ska en av de intervjuade tjänstemännen ha sagt under 
myndighetssamrådet (Intervju 41).  
 
I en studie från Göteborg är en av slutsatserna att tjänstemännen utvecklat en 
förmåga att ”gå före” och att ha på känn hur politikerna vill agera. I avhand-
lingen Anteciperande förvaltning – tjänstemäns makt i kommunala policypro-
cesser om vindkraft (Bengtsson, 2012) undersöks tjänstemännens roll i två 
kommuner, där politiker i den ena kommunen aktivt verkar för vindkraft, me-
dan i den andra de är mer tveksamma. Tjänstemännen i de båda kommunerna 
väljer olika strategier för att realisera kommunpolitikernas olika preferenser 
till vindkraften (2012, s. 211). Bengtsson visar hur tjänstemännen föregriper 
– anteciperar – ledande kommunpolitiker och anpassar sitt agerande och hand-
lande efter de politiska preferenserna. Det innebär samtidigt att det politiska 
klimatet och de politiska signalerna i kommunen blir viktigare för tjänstemän-
nens utövning än vad som sägs i de politiska direktiven eller anvisningarna 
(2012, s. 219-220). 
 
I Vansbro pekar intervjuerna på att tjänstemännens och politikernas relation i 
förhållande till vindkraften på Finnmarken inte fungerat på det sättet som 
Bengtsson (2012) funnit i sin studie. Det verkar snarare som vindkraften gått 
från tjänstemannafråga till en politisk fråga. En möjlig förklaring till varför 
det skiljer sig skulle kunna vara det som framkommer i några av intervjuerna, 
nämligen att politiker särskilt i små kommuner, har svårigheter att hinna med 
att fokusera på den politiska dagordningen, och i stället måste prioritera mel-
lan olika politiska frågor. Det skulle kunna förklara varför politikers intresse 
för vindkraften i Vansbro tycks ha varierat över tiden och att vindkraften, på 
grund av det lokala missnöjet, i det här fallet blev en politisk viktig fråga sent 
i processen. 
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Den politiska organisationen i Vansbro är liten. I Vansbro arbetar ett (1) hel-
tidsanställt kommunalråd (Centerpartiet), resterande politiker är fritidspoliti-
ker. I kommunfullmäktige finns plats för 31 ledamöter, vilket enligt kommu-
nallagen är det näst lägsta antalet kommuner får/kan ha (5 kap. 1 § SFS 
1991:900). En tjänsteman beskriver sin syn på relationen tjänsteman-politiker 
utifrån en diskussion om översiktsplanen: 
 
Det fanns en politikergrupp med, jag tror den kunde varit bredare. Det där är gene-
rellt ett problem i små kommuner. Förvaltningen finns där på heltid, det är ett (1) 
kommunalråd, i övrigt är det fritidspolitiker. Det gör ju att förvaltningen får väldigt 
mycket makt kan man säga, det är också där kunskapen sitter och jobbar fram doku-
ment. Vill ju inget hellre än att politiken ska komma in och tycka och tänka, men de 
mäktar inte. Det får man ha förståelse för, men det är ett demokratiskt bekymmer. 
Det leder till att styrkeförhållandet, samspelet mellan politiker och tjänstemän, blir 
skev. Det beror på politikernas bristande tid och förmåga att sätta sig in i ärenden, 
det blir att förvaltningen styr. Men, vad ska vi göra (Intervju 46)? 
 

Den intervjuade belyser en generell resursbrist för fritidspolitiker och ser hur 
tidsbrist och kompetensbrist hos politikerna resulterar i att tjänstemännen in-
direkt får en mer betydande position. I till exempel Arnstein (1969) och Fains-
tein (2003) beskrivs hur komplicerat det är att involvera olika aktörer i be-
slutsprocesser, till exempel på grund av skiftande intresse eller skiftande so-
ciala och ekonomiska resurser. Men fokus i den vetenskapliga litteraturen lig-
ger mestadels på hur den enskilda medborgaren inkluderas eller exkluderas i 
politiska processer, inte på lokala beslutsfattares relation till de egna tjänste-
männen. 
  
Intervjuer i denna studie visar att den tidiga vindkraften i kommunerna kan ha 
varit en tjänstemannafråga. Men när politiker fattade intresse för vindkraften 
och tydligt tog ett steg in i processen, förstod inte tjänstemännen hur de skulle 
förhålla sig och navigera i de nya förutsättningarna. Bengtsson (2012) visar 
hur tjänstemän utvecklat en förmåga att tolka och agera efter politiska intent-
ioner. Men i Vansbro blev det svårt för tjänstemännen att läsa de politiska 
avsikter som börjat formeras i kommunen i samband med vindkraftsetable-
ringen. Den bristfälliga kommunikationen mellan politiker och tjänstemän kan 
vara en bidragande förklaring till detta. Intervjuer pekar också på att tjänste-
männen tidigare haft ett informellt stort inflytande, bland annat i vindkraften, 
och nu utmanades det av intresserade politiker. Under etableringsprocessen av 
vindkraft på Finnmarken kan därför översiktsplanens skrivningar om vind-
kraften på Finnmarken ha blivit en fast punkt för tjänstemännen att hålla tag 
i.    
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Utmaning - Externa aktörers betydelse  
I ett pluralistiskt samhälle är en av grundbultarna att det civila samhället på 
bred front engagerar sig i politiska frågor. Här är fokus på hur ett fåtal starka 
externa aktörer engagerar sig i vindkraftfrågan, och hur relativt likriktade 
många av argumenten är. Sedan vindkraftens expansion tog fart har det bildats 
nya grupper/föreningar med syfta att verka för eller mot vindkraftens intåg i 
landskapet (Sveriges Radio, 2013-02-10). I Vansbro bildades år 2012 en för-
ening mot vindkraften och intervjuerna visar att den haft stor betydelse för 
händelseutvecklingen vad gäller etablering av vindkraften på Finnmarken. I 
de följande avsnitten beskriver och tolkar jag hur den arbetat mot etableringen 
och hur den föreningen organiserat sin verksamhet. Därefter fortsätter jag med 
andra aktörer, bland annat fritidshusägare.  

Borta Med Vindens organisation och argument 
Borta Med Vinden startade sin verksamhet år 2012. Föreningen har som sitt 
huvudsyfte att verka mot vindkraftsetableringar. I portalstadgan står att: 
 
Föreningen har till huvudändamål att stoppa vidare utbyggnad av vindkraften i 
Vansbro kommun. I övrigt skall föreningen verka för att bevara natur- och kultur-
områden samt utveckla naturturismen i kommunen (Borta Med Vinden, Odaterad-c). 
 
Föreningen Borta Med Vinden har kopplingar till ett nationellt nätverk, Före-
ningen Svenskt Landskapsskydd, FSL. De finns flera innehållsliga likheter 
mellan föreningen i Vansbro och FSL. Båda föreningarna hämtar sin argu-
mentation från liknande källor. FSL publicerar till exempel strategier vid sam-
rådsförfarande och olika exempelskrivelser ges till den som vill få praktisk 
hjälp. Under rubriken ”första hjälpen ” kan till exempel den som ”drabbas” av 
vindkraften få praktisk vägledning och stöd (Föreningen Svenskt 
Landskapsskydd, 2014).  
 
Styrelsen i Borta Med Vinden uppgår till nio personer och intervjuerna visar 
att det är en mindre grupp som varit tongivande i arbetet mot planerna på vind-
kraft. Det är ett fåtal namn som återkommer under intervjuerna. Dessa perso-
ner beskrivs som välutbildade akademiker med hög formell kompetens inom 
såväl det naturvetenskapliga som det samhällsvetenskapliga fältet. Förening-
ens medlemmar beskrivs ha lagt mycket tid på arbetet med att motverka vind-
kraftsplanerna på Finnmarken, och också tagit ledigt från sina ordinarie arbe-
ten för att under veckor engagera sig i frågan på heltid, och på plats. Flera av 
de aktiva beskrivs inte permanent bo i Vansbro (Intervju 33, 38).  
 
Föreningen Borta Med Vinden har genomfört namninsamlingar, haft inform-
ationsmöten med allmänheten och politiska partier, annonserat i lokal press 
och affischerat vid genomfartslederna i kommunen. Deras arbete beskrivs ha 
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varit som mest aktivt i samband med vindkraftsetableringsplanerna på Finn-
marken (Intervju 28, 33). 
 
Borta Med Vinden är kritisk inte bara till vindkraftsprojektet på Finnmarken 
eller vindkraften i Vansbro, utan man säger nej till vindkraft generellt. Vind-
kraften anses vara en olämplig och kostsam energikälla i Sverige. Föreningen 
lyfter också till viss del energifrågans koppling till lokala, regionala och nat-
ionella nivåer och menar, att förnybara energianläggningar är ett regionalt för-
delningsansvar av bördor, inte något positivt tillskott för lokalsamhället. 
Vansbro har redan tagit sitt ansvar för energiomställningen menar föreningen. 
Föreningens argument är att det produceras betydligt mer elektricitet i kom-
munen än vad som förbrukas. Kommunen ligger också redan på en hög pla-
cering när antalet tillståndsgivna verk ställs i relation till antalet kommunmed-
borgare. Enligt föreningen intar Vansbro åttondeplatsen i landet (Borta Med 
Vinden, 2012b). 
 
Föreningen Borta Med Vinden beskriver troliga lokala konsekvenser av vind-
kraft på Finnmarken. Turismen har en stor kommersiell lokal potential, och i 
naturturismen finns också möjligheter till arbetstillfällen för de lokalt boende. 
Vindkraftverk i landskapet hotar utveckling av naturturismen i området. En 
växande turistsektor i Sverige och i Dalarna är argument för att också natur-
turism på Finnmarken har framtiden för sig. För Borta Med Vinden utgör 
vindkraften ett hot mot utvecklingen av naturturismen, inte bara i Finnmarken 
utan i hela Dalarna (Borta Med Vinden, Odaterad-a, s. 12). Enligt föreningen 
är de lokala sysselsättningseffekterna genererade av vindkraften också små. 
Vindkraften på Finnmarken skulle till exempel ge en handfull arbetstillfällen, 
i form av helårsarbeten, och det är inte sannolikt att den personalen skulle 
rekryteras från Vansbro skriver föreningen (Borta Med Vinden, Odaterad-e). 

Borta Med Vindens breda arbetssätt 
Borta Med Vinden kan beskrivas utifrån ett resonemang om rationaliteter och 
drivkrafter. Till skillnad från anti-vindkraftgrupperingar i Europa, som Ans-
helm (2013) beskriver syftade till att driva och kanalisera människors subjek-
tiva uppfattningar om landskapet och om vindkraften, är Borta Med Vindens 
sätt att argumentera delvis annorlunda. I jämförelse med motståndsgrupper i 
Europa vilar föreningens argumentation på att också beskriva effekterna av 
vindkraften på ett rationellt/tekniskt sätt.  
  
Med utgångpunkt i exploatörens samrådsunderlag har föreningen Borta Med 
Vinden gjort egna fotomontage och analyserat frågan om lokal sysselsättning. 
Det är komplicerat att göra fotomontage och frågan om hur bilderna mest tro-
värdigt återskapar en verklig situation, engagerar både forskare och bransch. 
Både visuella och ljudmässiga replikor är svåra att skapa digitalt (Boverket, 



 142

2009, s. 25ff). Borta Med Vindens fotomontage visar olika platser på Finn-
marken där vindkraft med hjälp av ett bildredigeringsverktyg adderats på land-
skapet. Vingarna rör på sig på bilderna, inget annat. Vindens ljud hörs heller 
inte, varken från verken eller från landskapet (Borta Med Vinden, Odaterad-
b). I ett av de fotomontagen (nummer fyra) snurrar vingarna åt olika håll vilket 
skulle visa att det för tillfället blåste östliga och västliga vindar samtidigt.  
 
Intervjuer med flera av informanterna, bland annat tjänstemän och byinvånare, 
visar hur föreningen betraktas som utredningsinstitut. Föreningen beskrivs 
som den aktör med ”fakta” och som på ett djuplodande sätt satt sig in i frågan 
vad vindkraften skulle betyda för Vansbro kommuns invånare. Borta Med 
Vinden beskrivs också som den aktör som företrätt andra perspektiv än de 
ekonomiska och också, till skillnad från andra aktörer, framfört mer opartiska 
argument.    
 
De började sätta sig in vad vindkraften var för något, ordentligt. Och tog reda på en 
massa fakta, det var ett gäng personer som har mycket kunskaper; både i miljöpröv-
ningar, i demokratiska processer och annat. De satte sig in i det här - tycker jag - på 
ett bra sätt. De tog reda på fakta. Det här med bygdepeng, vad innebär det och hur 
mycket bygdepeng brukar man få. Då såg de att det inte stämde med vad kommunal-
rådet stod och sa på de här kommundelsträffarna. Då blev man ännu mer skeptisk 
(Intervju 38).  
 
Triventus (konsulten), alla som tjänar pengar, de vill ju bygga, de framhärdar de 
positiva grejerna. Borta med Vinden har varit duktiga på att påpeka brister och fel i 
deras beräkningar. Vi har tagit hål på bubblan för dem (Intervju 33).  
 
Föreningen Borta Med Vinden menar till exempel att vindkraften på Finnmar-
ken inte är förenlig med landskapskonventionen, artskyddsförordningen och 
Vansbros översiktsplan. Den framför också tvivel om att de anlitade utredarna, 
experterna och konsulterna i det aktuella fallet, har tillräcklig kompetens för 
att göra en tillförlitlig miljökonsekvensutredning. Föreningen efterlyser i stäl-
let insatser från oberoende forskare/konsulter (Borta Med Vinden, 2012b). I 
dokument uttrycker man också en farhåga att uttjänta verk under oklara ägar-
skapsförhållanden kan förbli i naturen efter drifttiden på cirka 25 år, och att 
de medel som exploatören måste avsätta före byggstart inte räcker till mer än 
en marginell del av kostnader för nedmontering. Därför menar föreningen att 
det en dag blir Vansbro kommuns skattebetalare som ska finansiera nedmon-
tering av övergivna industriskelett (Borta Med Vinden, Odaterad-a).  
 
Av en intervjuad tjänsteman beskrivs Borta Med Vinden hur arbetssätt och 
argumentering vilar på en subjektiv bas med lokal igenkänning. Föreningens 
strategier beskrivs på följande sätt:   
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Borta med Vinden gjorde det här ”bra”. Blåste upp farorna och förlöjligade det 
som var positivt. Att det var små smulor vi skulle få. De spelade på ”rätt” strängar. 
De fick det till att det var det stora elaka skogsbolaget som kommer och ska förstöra 
jaktmöjligheterna. Då är de precis ”rätt” (Intervju 38).  
 
Informanten pekar på hur föreningen skapar lokal igenkänning och engage-
mang för de frågor som föreningen driver. Ett av föreningens argument är till 
exempel att vindkraftens få lokala arbetsmöjligheter förutsätter hög utbildning 
(Intervju 28). I Vansbro är utbildningsnivån generellt sett låg och en särskild 
prioriterad politisk målsättning är att verka för en generell höjning av utbild-
ningsnivån i kommunen (Vansbro kommun, 2011, s. 4,7). I stället för vind-
kraft argumenterar Borta Med Vinden för naturturismen som ses som en fram-
tidsbransch. ”Ett ja till vindkraften blir ett nej till den framväxande naturtur-
ismen” står det på deras hemsida (Borta Med Vinden, Odaterad-d). På delar 
av Finnmarken har de lokalboende rustat upp leder och iordningsställt rast-
platser för vandrare. Målsättningen med arbetet är att successivt få lönsamhet 
i projektet och att det ideella arbetet kan ske på strikta kommersiella grunder 
(Intervju 33). I det turistarbete som exemplifieras i intervjuerna krävs ingen 
högre utbildning. Kunskaper om djur och natur, var goda fiskevatten finns, 
bra älgpass ligger, och var vackra utkikspunkter och fina bärmarker hittas, 
finns lokalt.  
 
Borta Med Vinden spelar en lokal nyckelroll i utvecklingen av vindkraften på 
Finnmarken. Intervjuer visar att föreningen fått, eller tagit, rollen som ”utred-
ningsinstitut” samtidigt som föreningen också varit en tydlig opinionsbildare. 
Deras påverkan och engagemang i frågan om den lokala vindkraftsutveckl-
ingen ställer också frågor om hur ”lokala” grupperingar egentligen ska vara 
för att kallas lokala. Det är också svårt att tänka sig något annat än att, när 
processer så starkt påverkas av en specifik aktör, det kommer innebära stora 
utmaningar för deliberativa samtalsideal att genomföras i praktiken.   

Fritidsboendes inflytande och intresse   
Vindkraften engagerar de fritidsboende som skrivit flest yttranden i frågan. 
Fritidshusägarnas synpunkter kanaliseras inte genom någon stugägarför-
ening/vägförening eller liknande men i flera fall har fritidshusägare gått sam-
man och skrivit gemensamma yttranden. Det finns fritidsboende som är per-
manentboende i Vansbro, men merparten av fritidsboendenas yttranden är för-
fattade av personer som är skrivna i andra kommuner. Intervjuerna visar att 
permanentboende har ett ambivalent förhållningssätt till dem med fritidshus. 
Tillfälligt boende har betydelse för den lokala ekonomin och intervjuer med 
kommunala politiker och tjänstemän visar hur fritidshusägarna behandlas och 
betraktas som en lokalpolitisk mycket inflytelserik grupp, trots att de inte är 
permanentboende i kommunen.  
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Lokalt inflytande 
Intervjuer visar hur försiktig kommunen är att fatta beslut som skulle kunna 
uppfattas som dåliga för stora grupper av de fritidsboende. Följande berättades 
av en tjänsteman i Vansbro för att belysa de fritidsboendes politiska infly-
tande.  
 
Väster om Vansbro ligger Malung-Sälens kommun. Det finns ett nära samar-
bete mellan kommunerna och exempel och paralleller från just den grannkom-
munen är vanligt förekommande i intervjuerna. Den intervjuade tjänsteman-
nen ger exemplet på hur fritidsboende skaffat sig stort inflytande i Malung-
Sälen. Han berättar om ambitioner att bygga vindkraftverk vid några av skid-
liftarna vid Sälenfjällen, men att fritidshusägare i området satt stopp för pla-
nerna.  
 
De hade försökt i Sälenfjällen, där fanns skidliftar och slalombackar – man skulle 
kunna driva anläggningen miljövänligt. Men det var blankt nej från stugägare och 
andra där uppe. Även från Malungs kommun har man varit försiktig, turismnär-
ingen är så stark och de vet att det finns ett motstånd mot vindkraftverken av dem 
som äger fritidshusen. Många av dem som äger fritidshus är företag, starka kända 
personer, advokater, jurister och Gud vet allt. De vet hur en slipsten ska dras och 
kan skriva så Malungs kommun inte har en chans i sammanhanget (Intervju 41).  
 

Den intervjuade tjänstemannen säger i intervjun också att konsekvenserna av 
inflytelserika fritidsboende blir extra påtagliga i mindre kommuner (Intervju 
41). En politiker ur kommunledningen beskriver fritidsboende som socialt in-
flytelserika och ”mycket resursstarka” I intervjun berättas att fritidsboende tar 
sig ”brösttoner” och beskrivs som ”tunga personligheter” med stort inflytande 
(Intervju 30). I processmaterialet från fritidsboende finns också en mer kon-
fliktorienterad ton jämfört med yttranden från till exempel permanentboende. 
Bland yttrandena från fritidsboende finns exempel där vindkraften” hotar”, 
”förstör” och ”avskräcker” till vistelse på Finnmarken. Ordet ”våldtäkt” an-
vänds också (Jonth, 2012). I fritidshusägarnas yttranden ges också uttryck för 
en vilja att flytta permanent till Finnmarken och till Vansbro, men att vind-
kraften förstör den målsättningen (Borg, 2012; Henningsson, 2012). Andra 
fritidshusägare ”hotar” att sälja sina fastigheter om vindkraftsbygget blir verk-
lighet (till exempel: Helgesson, 2012). Flera fritidshusägare riktar också hot 
om skadeståndskrav på grund av befarade lägre försäljningspriser (till 
exempel: Abramowicz, 2012).  

Lokal utveckling 
Fritidshusägare betraktas som värdefulla för den lokala ekonomin och den lo-
kala utvecklingen. De anses utgöra en stor kundgrupp i den kombinerade ben-
sinstationen/närbutiken i samhället Nås och möjliggör dess överlevnad. Un-
gefär en tredjedel av köpen i butiken görs av dem (Intervju 30, 38). En perma-
nentboende säger: 



 145

 
Ja, det är ju tack vare våra fritidsboende som vi kan rädda vår affär, att vår by-affär 
får vara kvar. De får ju in pengar på sommaren. De här som har fritidshus köper lo-
kalt och lokalproducerat mycket mer än vad man kan tro. De håller på med något 
projekt, byggshopen drar nytta av dem, och järnhandeln (Intervju 34). 
 
De fritidsboende själva lyfter dock inte de ekonomiska fördelar det innebär att 
de har hus på Finnmarken. De fokuserar i stället mer på landskapets immate-
riella värden. En fritidsboende som inte permanent bor i Vansbro säger: 
 
Det finns viktigare värden än ekonomi… naturen och allt det där, att det är bevarat, 
och orört, än att jag får billigare el. Även om det skulle vara mycket billigare, det 
finns så många andra värden. Det är naturligtvis hypotetiskt men jag tror inte att 
jag skulle vilja ha vindkraften för gratis el (Intervju 35).  
Landskapet som arena för konsumtion kan till viss utsträckning vara det-
samma som ett landskap för produktion (Woods, 2003, s. 284). Woods (2003) 
diskuterar betydelsen av hur landskapets rekreationella funktion och land-
skapets immateriella nyttor konsumeras av människor som till vardags inte 
bor på platsen. I processmaterialet finns exempel hur Finnmarken framhålls 
som en rekreationsplats och komplement till storstadslivet (Fastighetsägare 
Sälrisets fäbodar, 2012; Stöfling, 2012).  Men en lokalekonomisk utveckling 
kan i det perspektivet betraktas som belastning, eller som hot. En intervjuad 
ur kommunledningen pratar om de fritidsboende:   
 
Har du köpt där nere ska det vara vildmark, du ska inte störas av vindkraftverk – det 
skulle jag vilja påstå. De har inget som helst intresse av en god ekonomisk utveckl-
ing, snarare tvärtom… Det som retade mig är att de aktiva i Borta Med Vinden var 
fritidshusägare, bosatta i Mälardalen och sådana som inte bodde i området. Det är 
väl förståeligt, om jag har fritidshus så struntar väl jag i den lokala ekonomin, helst 
vill jag att grusvägen ska vara kvar – då har jag kvar den pittoreska känslan (Inter-
vju 38).  
 
Andra respondenter i studien lyfter också generellt fritidshusägarnas syn på 
vindkraft.  
 
I de allra flesta fall där det sker en viss påverkan av miljön och naturen finns det 
motsättningar. Fritidshusägarna har byggt en stuga för att komma bort från all på-
verkan, de vill ha det jungfruligt och lugnt, medan ortsbefolkningen också vill ha ut-
veckling i bygden. Det där kan komma i konflikt med varandra (Intervju 40).  
   
Men landskapet som en plats för konsumtion har ju också ekonomiska värden 
och det är inte så enkelt som att ställa produktion och konsumtion mot 
varandra. Bondens produktionslandskap är ju till exempel ett konsumtions-
landskap för någon annan. Detta skulle kunna leda till en diskussion om vem 
som har tolkningsföreträde på Finnmarken, hur vindkraften på Finnmarken 
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hotar konsumtionslandskapet och vad detta leder till för utvecklingen av plat-
sen.   

Hur lokala är lokala föreningar? 
Vindkraften på Finnmarken engagerar olika typer av aktörer, inte minst det 
ideella föreningslivet. Naturskyddsföreningen, hembygdsföreningar, bystuge-
föreningar, jaktföreningar, fiskeföreningen och fågelskyddsföreningen skriver 
egna yttranden i fallet. Föreningarna representeras också av en paraplyorgani-
sation som kallas Vansbro kommunbygderåd, som gjort egna skrivelser. In-
tervjuer med föreningsrepresentanter och analyser av föreningars skrivelser 
och yttranden visar, att synen på vindkraft kan skilja sig avsevärt också inom 
respektive förening.   

Acceptans sprids inte nedåt 
Det lokala föreningslivet visar i remissmaterialet en entydig bild av vindkraft 
och vindkraftsprojektet på Finnmarken – vindkraften är oönskad. Några av 
föreningarna uttrycker att synen på vindkraft skiljer sig påtagligt mellan lokal 
och regional/nationell nivå. Nedan följer tre exempel på föreningar som fram-
för detta.   

Jaktföreningar  
Flera jaktföreningar skriver yttranden om vindkraftsplanerna på Finnmarken. 
Närsen södra älgjaktslag menar att det är ytterst tveksamt om ”storskaliga 
vindkraftsindustrilandskap i unika naturtyper är det långsiktiga och uthålliga 
svaret på energiförsörjningen” (Närsens Södra Älgjaktslag, 2012). Andra jä-
gare liksom ytterligare en jaktförening skriver att Vansbro redan bidragit till 
den gröna energiförsörjningen (Dala Järna & Nås & Äppelbo jaktvårdskrets, 
2012; Nås Östra Jaktvårdsförening, 2012). Översiktsplanen nämns och en 
jaktförening skriver till exempel:  
 
Att påbörja en ändring av den nyligen antagna översiktsplanen för att bereda plats 
för ytterligare vindkraft, upplever vi som oseriöst och provocerande” (Nås Östra 
Jaktvårdsförening, 2012).  
 
Jägarkonstellationernas inspel liknar varandra och huvudbudskapet handlar 
mer om svensk energiförsörjning och den lokaldemokratiska processen och 
mindre om vindkraftens befarade konsekvenser på jaktupplevelser i skogen.  
 
Jakten i Sverige struktureras efter länsindelningen. Sveriges 21 län delas in i 
olika förvaltningsområden, exempelvis älgförvaltningsområden, som i sin tur 
består av flera olika skötselområden. Det senare består av olika jaktlag – lo-
kala enheter som rumsligt organiserar jägarna. Två olika jaktorganisationer 
representerar också den enskilde jägarens intressen, Svenska jägarförbundet 
och Jägarnas Riksförbund. Jaktorganisationernas struktur följer en lokal, reg-
ional och nationell indelning. För exempelvis Svenska Jägarförbundet – det 
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större av de två – är lokala jaktvårdsområden och lokala jaktvårdskretsar del i 
en större länsorganisation, till exempel Jägareförbundet Dalarna. Därutöver 
finns också nationell nivå. Den intervjuade representanten på Jägareförbundet 
i Dalarna visar förståelse för att vindkraften påverkar jaktupplevelsen och att 
vindkraften blir en fråga för lokala jaktlag. 
  
Man pekar på riskerna kring lite större parker. Vindkraften kanske inte påverkar 
djurlivet påtagligt, men själva jakten, susningar till exempel. Man kanske inte går 
speciellt vid vindkraften, där det susar. Du får vissa ljud och de följer med vinden. 
Men ändå, det finns ju andra ytor och så. Hos jägarkåren som rör sig så tror jag att 
det är just det där… kalla det miljöpåverkan, som jag tror att en del reagerar på 
(Intervju 42).  
På regional nivå menar den intervjuade att vindkraften inte är en prioriterad 
fråga.   
 
Det är inte tryck, om vi drar ihop ett ordföranderåd med kretsordföranden i Da-
larna, 30 kretsar, 30 ordförande, då kommer inte den här frågan upp. Ingen skulle 
uttrycka: För helsicke – se till att det inte blir vindkraft där och där. Det kan jag 
lugnt säga, det har inte hänt på ett ordföranderåd (Intervju 42).  
Och på den nationella nivån är frågan om energiförsörjning och vindkraft en 
perifer fråga för jaktorganisationerna. Informanten ovan igen: 
 

Svenska jägarförbundet driver inte frågan mot vindkraften, sedan kanske det påtalas 
i vissa, i ett jaktvårdsområde, som får x antal vindkraftverk, då kanske det är från de 
lokala jägarnas synvinkel av intresse att markera att det ändå är en viss miljöpåver-
kan. Men, det är inte en fråga som svenska jägarförbundet driver, mot vindkraft (In-
tervju 42).  
Den intervjuade regionala jaktrepresentanten säger att energifrågan på reg-
ional eller nationell nivå inte är en fråga som diskuteras, eller diskuterats (In-
tervju 42). Lokala avdelningar har dock mandat att på egen hand lyfta de frå-
gor man själv finner angelägna, någon sanktionering uppifrån behövs inte.  

Bystugeföreningar 
I byn Närsen, centralt belägen på Finnmarken, finns en bystugeförening och 
en intresseförening. Det är de föreningarna som organiserat upprustning av 
vildmarksleder och byggt enklare övernattningsskydd runt den mindre sjön 
Närsen som ligger i direkt anslutning till byn. Föreningarna argumenterar mot 
vindkraft på Finnmarken. De båda föreningarnas skrivelser är till stora delar 
identiska. Föreningarna uppmanar Vansbro kommun, vädjar till Bergvik 
Skog och yrkar att Länsstyrelsen i Dalarna avslår en eventuell ansökan om 
vindkraft (Närsens Bystugeförening, 2012; Närsens Utvecklingsförening, 
2012). Bystugeföreningen motiverar sitt ställningstagande med att landskapet 
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och naturen utgör grunden för varför invånare bor på Finnmarken. Den före-
slagna vindkraftparken kommer att:  
 
… tillintetgöra själva livsnerven på finnmarken. Det som blir kvar är ett vindkrafts-
industilandskap förenat med begränsningar i skog och mark (Närsens Bystugeföre-
ning, 2012).  
 
Föreningarna är anslutna till den partipolitiskt obundna organisationen Hela 
Sverige Ska Leva. Den har till syfte att driva glesbygds- och utvecklingsfrågor 
och tar tydligt ställning för vindkraftsetableringar i glesbygd - så länge dessa 
medger lokalt inflytande, delägande och att den villkoras med bygdepeng 
(Hela Sverige Ska Leva, 2009). För organisationen Hela Sverige Ska Leva är 
frågorna om hållbar utveckling i samhället en prioriterad fråga. Föreningens 
ställningstaganden i frågan är också ideologiskt förankrade och utgångpunk-
ten är Hopkins (2008) så kallade ”transitionsteorier”. Hela Sverige Ska Leva 
tolkar dessa som att det ur ett globalt perspektiv är brådskande att ställa om 
samhället och att lämna beroendeskapet av fossila bränslen, men att det är 
lokala aktiviteter och drivkrafter som ska möjliggöra den omställningen (Hela 
Sverige Ska Leva, Odaterad). I Vansbros lokalföreningars remissyttranden 
ges dock en annan bild av vindkraften. Till exempel står det i ett remissytt-
rande inget som skulle kunna tolkas som det lokalas möjligheter att förverk-
liga globala mål. Bygdepeng beskrivs till exempel som muta.  
 
Närsens bystugeförening tar bestämt avstånd från Bergvik Skogs sätt att kommuni-
cera möjligheter till bygdepeng och andra så kallade kompenserade åtgärder. Före-
ningsmedlemmar upplever att informationen kan uppfattas som ett sätt att övertala 
och tysta ortsbefolkning och lokala föreningar genom diffusa utsagor om eventuell 
framtida ersättning. Det är ett kränkande sätt att samråda med folk där vi upplever 
att vi förväntas sälja ut vår livsmiljö och hembygd. Samtidigt förväntas vi sitta tyst 
och tacksamt med mössan i hand och hoppas på framtida allmosor i form av bygde-
peng eller andra lokala satsningar som överheten anser kan förväntas blidka ortsbe-
folkningen. Vi upplever det som ett mutliknande beteende, det är inte värdigt ett de-
mokratiskt och utvecklat land som Sverige 2012. Förslag om bygdepeng och lokala 
satsningar på leder, fiske, slogbodar etc. är initiativrikt men kan aldrig kompensera 
för en i grunden förstörds natur och landskapsbild. Många medlemmar uppger att 
de inte är främmande till att framgent rikta skadestånd mot markägaren som upplå-
ter mark för vindkraftverk på grund av sänkta fastighetsvärden (Närsens 
Bystugeförening, 2012). 
 
Hela Sverige Ska Levas uppfattning om vindkraft på landsbygd speglas inte 
på något sätt i intervjun med representanten för föreningarna på Finnmarken. 

Naturskyddsföreningen 
Ett tredje exempel på ideologiskt gap inom det lokala föreningslivet på Finn-
marken gäller den lokala Naturskyddsföreningen. I remissrundan kring pro-
cessen med Vansbros översiktsplan, år 2010, sammanfattar föreningen sin 
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ståndpunkt och visar på acceptans för vindkraften. De skriver ” Vindkraft visst 
– men inte allenarådande lösningen och inte överallt” (Naturskyddsföreningen 
Vansbro, 2010). Vid konkreta etableringar i Vansbro framträder en mer för-
siktig och avvaktande inställning till ny vindkraft. I ett äldre vindkraftsprojekt 
i Vansbro kommun anförde föreningen riskerna för avverkning av skogsbe-
stånd och riskerna för fåglar och fladdermöss, men också att vindkraftverk i 
horisonten påverkar upplevelsen av området negativt (Naturskyddsföreningen 
Vansbro, 2007). Naturskyddsföreningen menar också att vindkraften kollide-
rar med turismen och pekar på Vansbros orörda vildmark som attraktiv för de 
ökande turistströmmarna från Mellaneuropa (Naturskyddsföreningen 
Vansbro, 2012). Föreningen anför också regionala rättviseargument: till ex-
empel säger föreningen att de mest oexploaterade områdena i Mellansverige 
– lättåtkomliga för turister söderifrån – inte ska användas för energiprodukt-
ion. I stället bör vindkraften bli lokaliserad dit konsumtionen av elektricitet 
huvudsakligen sker, i det mer tätbefolkade södra Sverige 
(Naturskyddsföreningen Vansbro, 2012).  
 
I fallet med vindkraften på Finnmarken är den lokala Naturskyddsföreningen 
avvaktande. Ett (1) yttrande är skrivet av föreningen och ingen aktiv roll i 
etableringsprocessen visas. Finnmarken anses som olämplig för vindkraft, sär-
skilt när det handlar om stora projekt. Uppfattningen om Finnmarksprojektets 
olämplighet grundas på skalfrågan, Kajsbergsprojektet är för stort, det skulle 
bli ett industrilandskap menar den intervjuade lokala representanten från Na-
turskyddsföreningen (Intervju 23).  
 
På nationell nivå uttrycker föreningen en positiv inställning till vindkraft och 
utvecklingen av vindkraft lyfts fram som ett belysande exempel på hur både 
social och ekonomisk samhällsutveckling kan ske med gröna förtecken. Vind-
kraften är både bra för samhället, för det globala klimatet och för biologisk 
mångfald (Naturskyddsföreningen, 2011). En representant från Naturskydds-
föreningen nationellt säger: 
 
… går man tillbaka till kärnkraftsdebatten på 80-talet: Vad ska in? Sol och vind! 
Idag är vi ju där, och de blir mer och mer konkurrenskraftiga marknadsalternativ – 
de här alternativa. Det är ju inte längre alternativ, de är huvudspår för framtiden – 
det visar att fattar man de rätta politisk besluten och krattar spelplanen så finns 
marknadskrafterna där (Intervju 44).  
 

Dessa ståndpunkter finns också representerade i den tidigare generalsekrete-
raren för Naturskyddsföreningens bok, Vår tid är nu: tio hoppfulla perspektiv 
på klimatkrisen (Axelsson, 2014). Från Naturskyddsföreningen nationellt po-
ängteras också betydelsen av det egna projektet; ”Vindkraft på rätt plats”. Det 
handlar om hur lokalavdelningarna hjälper kommuner och exploatörer att 
finna bästa möjliga lokalisering för vindkraften (Naturskyddsföreningen, 
Odaterad). Den intervjuade nationella representanten säger:  



 150

 
Vi ser det så här att krets- och länsförbund kan tillhandahålla underlagskartor. Här 
kan ni utan att komma i konflikt med bevarandesidan, hit bör ni styra vindkraften. 
Idag styr samhället väldigt svagt (Intervju 44).  
 
Exemplen ovan visar att den lokala Naturskyddsföreningen och dess nation-
ella nivå inte går i takt. Centrum argumenterar för en energiomställning men 
detta får inte sin motsvarighet lokalt. Stödet för vindkraften har svårt att spri-
das mellan olika nivåer i samhället, till exempel från nationell till lokal nivå. 
Samtidig visar situationen att den geografiska nivån och avståndet till vind-
kraftverken har betydelse för ståndpunkten. Hos flera av de studerade före-
ningarna på Finnmarken finns klyftor inom föreningarna. De studerade före-
ningarna i Vansbro tycks helt ha agerat utifrån en lokal kontext.  

Lokal spridning  
När det handlar om motstånd till vindkraft visar intervju- och remissmaterialet 
hur lokala föreningar tagit intryck av varandra och hur idéer spridits lokalt. 

Horisontella nätverk 
Exploatören och några av hembygdsföreningarna på Finnmarken har haft ett 
samarbete om kartering av historiska bosättningar. Det påbörjades år 2011 och 
avslutades år 2013 (Finnmarkens Miljö & Kulturarv, Odaterad). Sedan vind-
kraften började planeras beskriver exploatören relationen dem emellan som 
ansträngd och dialogen mer komplicerad. Förtroendet mellan hembygdsför-
eningarna och exploatören beskrivs av exploatören som lågt (Intervju 52). 
 
Parallellt med att vara ansluten till Sveriges Hembygdsförbund har hembygds-
föreningarna på Finnmarken egna lokala/regionala nätverk. Hembygdsför-
bund och andra aktörer som jobbar med svedjefinsk kulturhistoria och/eller 
som har Finnmarkerna som förutsättning för sin verksamhet (hyr ut rum, ord-
nar fiskeguidning mm), är till exempel sammanknutna i ”Finnbygder i sam-
verkan” (Finnsam), vars syfte är att underlätta samarbete, forskning och sam-
ordning av aktiviteter, ”Finnskogarna” (samarbete mellan turistföretag och fö-
retag inom besöks- och upplevelsesektorn) och ”Finnskogsriket” (ideell före-
ning för att utveckla finnskogarna i bland annat Dalarna). Det är olika organ 
med varierande syften och som organiseras olika men som har geografin på 
Finnmarken och det svedjefinska arvet som gemensam nämnare.   
 
Finnskogriket är en lokalförening till Föreningen Svenskt Landskapsskydd, 
FSL, vars primära syfte är att förhindra vindkraft (Föreningen Svenskt 
Landskapsskydd (FSL), Odaterad). Finnsams inställning till vindkraften är lik 
den i FSL: bland annat ger vindkraft inte några lokala arbetstillfällen och vind-
kraften nationellt är kraftigt subventionerad (Finnbygder i samverken, 2012). 
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I föreningen Finnskogarna argumenteras också mot vindkraften utifrån tur-
ismperspektivet: att framför allt turister från Europa söker sig till stora gles-
befolkade skogsområden, men att vindkraftverken förhindrar naturturismen 
(Finnskogarna, 2012).   
 
De lokala hembygdsföreningarna anför olika argument mot etableringspla-
nerna men det finns flera likheter mellan hembygdsföreningarnas yttranden 
och vad regionala svedjefinska organ säger. Det gäller bland annat hur möj-
ligheterna att dokumentera de historiska boplatserna skulle förändras. Äp-
pelbo hembygdsförening menar att Vansbro också med sina befintliga verk 
redan ”dragit sitt strå till stacken” till Sveriges energiomställning (Äppelbo 
hembygdsförening, 2012). I ett gemensamt yttrande mellan lokala hembygds-
föreningar och de skogsfinska företrädarna skriver man att oron över förvand-
lingen till ett industrilandskap är stor, att allemansrätten i praktiken sätts ur 
spel när det är förenat med stor fara att vistas i närheten av verken, att sats-
ningar på naturturism inte kan fullföljas och att arbetet med att inventera finn-
bosättningarna spolieras och att kartbilden med vindkraftverk i Sverige ser ut 
som en ”bombmatta”. Skrivelsen avslutas med en ekonomisk utblick som 
handlar om att vindkraftverken går med förlust, trots de omfattande subvent-
ionerna, och att det endast är markägaren som tjänar pengar på vindkraften. 
Vindkraften genererar heller ingen lokal sysselsättning (Finnbygder i 
samverken, 2012). I en separat skrivelse gör Finnmarkens hembygdsförening 
tillägget att projektet strider mot Vansbros nyligen antagna översiktsplan 
(Finnmarkens Hembygdsförening/Kroktorp, 2012). 
 
En informant som på fritiden är engagerad i flera lokala föreningar, bland an-
nat en lokal hembygdsförening, beskriver just hur hembygdsföreningarna valt 
att vara kompromisslösa i frågan om vindkraft på Finnmarken. Informanten 
säger: 
 
Där är de riktiga motståndarna… men det fanns inga alternativ. Det var inga alls, i 
stället för att säga - här vill vi inte ha dem. Det hade säkert gått att diskutera. Tan-
ken var ju inte att de skulle sätta upp överallt, det var förslag på var man kunde 
sätta upp dem (Intervju 50). 
 
De lokala hembygdsföreningarna har ett samarbete med lokala/regionala 
svedjefinska samarbetsorgan och hos dessa finns en starkt dokumenterad 
vindkraftskepsis. De lokala/regionala svedjefinska aktörerna har gemensamt 
utformade yttranden med hembygdsföreningarna.     

Identiska yttranden 
I det samlade processmaterialet över etableringsprocessen av vindkraft på 
Finnmarken finns exempel på hur snarlika flera av yttrandena är. Yttrandet 
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från intresseföreningen vid Närsens är likt Bystugeföreningens, som i sin tur 
är lik jaktföreningarnas yttranden. Till exempel: 
 
Klart är att Bergvik Skog med Stora Enso som huvudägare är ivriga att få etablera 
vindkraftparker på sina marker. Driften kommer säljas till högstbjudande. Sannolikt 
står multinationella energiföretag på kö för att ta av produktionen och tillgänglig-
göra den subventionerade elproduktionen på en internationell marknad, där mycket 
av elen går på export (Närsens Bystugeförening, 2012). 
 

I älgjaktslaget skrivelse är en av meningarna något omgjord, ordet ”subvent-
ionerad” skiljer mellan de båda texterna. I yttrandet från en av jägargrupperna 
står det: 
  
…sannolikt står multinationella energiföretag på kö för att ta av produktionen och 
tillgängliggöra elen på en internationell marknad där mycket av elen går på export 
(Närsens Södra Älgjaktslag, 2012).   
 
Flera identiska textpassager återkommer i olika delar av remissmaterialet.  
Förutom enstaka ord och ett fåtal hela meningar finns det delar i yttrandena 
som är kopior av varandra. Ett annat exempel är mellan bystugeföreningarnas 
yttrande och Borta Med Vinden där det också finns stora likheter. Till exem-
pel: 
 
Vi bedömer att det är ett brott mot intentionerna i Europeiska landskaskonventionen 
att bygga miljöförstörande vindkraftsparker inom detta område, som dessutom av 
staten är klassat som riksintresse för friluftsliv (Närsens Bystugeförening, 2012).  
 
I Borta Med Vindens yttrande står följande: 
 

Vi bedömer att det är ett brott mot andan i landskapskonventionen att bygga miljö-
förstörande vindkraftsparker inom detta område, som dessutom av staten till största 
delen är klassat som riksintresse för friluftsliv (Borta Med Vinden, 2012b). 
 
Ovan är ”intention” ersatt av ”andan”. Likheter finns också hur föreningarna 
skriver om fridlysta fågelarter samt liknande hänvisningar till artskyddsför-
ordningen (SFS 2007:845). De texterna är i det närmaste identiska. 
 
Mestadels är det förhållandevis strikta och förhållandevis formella textpassa-
ger som återkommer i olika remisser men inte alltid. Engagerade och tillspet-
sade formuleringar reproduceras också. En möjlig förklaring kan finnas i det 
som en intervjuad föreningsrepresentant påtalar om svårigheterna att få män-
niskor på Finnmarken att räcka till för det lokala föreningslivet. Han beskriver 
Finnmarkens föreningsliv som starkt men att det fordrar att de boende behöver 
vara aktiva i flera olika föreningar samtidigt (Intervju 33).  
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Utmaning – Öppen åsiktspluralism   
Deliberativ demokrati handlar om att skapa förutsättningar för att intressenter 
ska kunna ha förutsättningslösa och öppna samtal med varandra, och också ha 
möjlighet att lära sig av varandra (Lövbrand & Khan, 2010; Waldo & 
Klintman, 2010). I remissmaterialet finns endast ett (1) yttrande av totalt ett 
hundratal där byggnation av vindkraft i kommunen ses som något önskvärt 
och eftersträvansvärt (Erson, 2012). Nu är det inte troligt att positiv inställning 
till ett fenomen kommuniceras genom skrivelser men informanter tycks vara 
överens att det lokala motståndet mot vindkraften framstod som kompakt när 
beslutet togs av kommunstyrelsen i augusti 2012 att inte fortsätta att utreda 
möjligheterna om vindkraft på Finnmarken. Men i intervjuerna framträder en 
mer komplex bild av det lokala motståndet. Här finns tydliga paralleller till 
diskussioner om vargens förekomst. I flera intervjuer övergår också den inter-
vjuade spontant till att prata varg. Dessa intervjuer visar bland annat hur det 
finns en social överenskommelse i frågan om varg och att åsikten att inte gilla 
varg tycks vanligt förekommande. Men i intervjuerna framkommer samtidigt 
hur några av informanter själva vill se ett förbud på vargjakt. De personerna 
beskriver också en rädsla för konsekvenser om ståndpunkten de uttrycker 
skulle komma ut lokalt, till exempel att riskera att utsätta sig eller sin familj 
för trakasserier. En av respondenterna hävdar att nära arbetskollegor talat om 
för honom att han i sin profession, för sin egen skull, ska försöka undvika att 
hamna i diskussioner om varg.   
 
Tror att det har med den sociala kontrollen att göra… jag tycker vi ska ha varg, 
klart jag kan säga det, jag säger det till en del, men om jag skulle driva frågan? Det 
skulle bli svårt i mitt arbete, och för mina barn i skolan – de skulle också känna av 
det. Tror att det finns en risk att man blir mobbad av bygden (Intervju 36).  
 
Prata inte varg – då är du rökt. De sa det på fullaste allvar. Min åsikt är att det ska 
vara varg, men jag vågar inte säga det. Jag har blivit varnad att säga det. Lite obe-
hagligt – man får inte tycka vad man vill, många är mot vargjakten, men man vågar 
inte säga något (Intervju 36).  
 

En liknande rädsla att utmana normer begränsar möjligheterna till en fruktbar 
diskussion om vindkraften. Det lokala näringslivet tycks ha intagit en passiv, 
närmast neutral hållning till vindkraftsplanerna på Finnmarken (Intervju 30). 
En intervjuad företagare menar att vindkraftsdiskussionen resulterade i en 
rädsla att bli socialt och ekonomiskt exkluderad. Företagaren säger att det 
fanns en rädsla att gå miste om sin kundbas om det skulle komma fram att 
butiksinnehavaren såg positivt på vindkraftsetableringen. Informanten säger:  
 
Det kom in många och ville diskutera det här – kunder. Vi lärde oss ganska snabbt 
att står man i butik får man vara neutral. Det kom kunder och talade om för oss – Är 
ni för det här, då byter vi affär. Då handlar vi inte här mer (Intervju 50).  



 154

 
I intervjuerna ges generellt en ljus bild av Vansbros företagare och det lokala 
företagarklimatet lyfts fram. Det lokala näringslivet beskrivs i termer av bety-
dande framgångar, trots ett isolerat geografiskt läge och generellt låg utbild-
ningsnivå i kommunen (Vansbro kommun, 2011, s. 7). Framgångarna till-
skrivs ofta kreativa entreprenörer och tillgången på lokal arbetskraft (Intervju 
30). I Vansbro är tillverkningsindustrin omfattande men näringen står på flera 
ben. Det finns såväl trä-, metall-, plast- som elektroniktillverkning. Ortens nä-
ringsliv är relativt diversifierat (Vansbro kommun, 2011). När denna studie 
genomfördes var arbetslösheten förhållandevis låg  
 
På Finnmarken är det långt till offentlig service och tillvarons praktikaliteter 
får av de boende ofta lösas på egen hand. Det ensliga läget hanteras bäst ihop 
med övriga som bor på Finnmarken (Intervju 24). En av informanterna – per-
manent boende på Finnmarken – lyfter till exempel fram vikten av samarbete 
och lokal sammanhållning. Han beskriver boende på Finnmarken som typiska 
flockdjur. 
 
…annars klarar vi oss inte. Vi är ju som vilket flockdjur som helst, du måste vara en 
flock och jobba, för allting kostar ju. Du måsta dra åt samma håll, annars försvin-
ner du. Det är enda chansen vi har, vi kan inte vara ensamspelare, det går inte (In-
tervju 24).  
 
Citatet indikerar att grupptillhörighet, social sammanhållning och inkludering 
är väsentliga. Det avspeglas också i föreningslivets engagemang i vindkraften. 
Det är fler lokala föreningar som skriver yttranden än vad det är permanent-
boende. De senare är också generellt försiktiga att lyfta fram egna behov och 
yttrandena är sällan skrivna i första person. I stället betonar de permanentbo-
ende de presumtiva besökarnas behov. Där handlar skrivningar mer om den 
anonyme turistens behov, till exempel vad den urbane centraleuropén eller den 
svenska storstadsmänniskan, söker för kvalitéer vid sina besök på Finnmar-
ken.  
 
Intervjuerna med lokala politiker visar att förutsättningslösa och konstruktiva 
samtal mellan aktörer med olika åsikter om vindkraft och vindkraftsetable-
ringen på Finnmarken, varit sällsynta (Intervju 30, 38). Kommunledning och 
Borta Med Vinden, två viktiga aktörer för utvecklingen av vindkraften, möttes 
till exempel aldrig när frågan om vindkraft var som mest intensiv i Vansbro, 
våren och sommaren 2012. Borta med Vinden ville inte framträda och disku-
tera vindkraft tillsammans med politikerna i en öppen fråge- och informat-
ionskväll (Borta Med Vinden, 2012a). I en radiointervju menar grupperingen 
att man skulle tagits som gisslan i ett ”rent propagandamöte” (Sveriges radio, 
2012).  
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I intervjumaterialet finns också andra exempel där föreningsaktiva individer 
försökt få till stånd en diskussion mellan oliktänkare, men till slut gett upp. En 
informant med insyn i kommunens bygderåd säger:  
 
De hörde liksom inte att vindkraften är ok för mig. Men tänk på dem som bor där sa 
de. Jag tror inte de var medvetna om var jag bor (I närheten av vindkraftverk.) Vårt 
språkrör var ju jättemot, så jag gav lite upp till slut (Intervju 50). 
 
Paralleller finns också här till vargdebatten och hur ensidiga diskussionerna 
kan bli. En informant utvecklar. 
 
Det blev ungefär som med vargfrågan i vår kommun. De som är mot är så starka 
och aggressiva i sin retorik att är du inte ”tokför” så säger man ingenting. Det är 
en för jobbig diskussion att ge sig in i. Det här blev på samma sätt. Om du var som 
jag och tyckte att vindkraften är kanske bra, om vi får jättemycket pengar och det 
ger utveckling. Men, om inte så kan vi strunta i det. Om du är i ”mitten” ger du dig 
inte in i diskussionen – för det var så hätskt. Man lyckades ta död på den normala 
debatten för eller mot (Intervju 38).  
 
Intervjuerna pekar på en avsaknad av nyanserade och allsidiga diskussioner 
mellan lika starka debattdeltagare och det tycks långt till ett deliberativt sam-
talsklimat. Intervjuerna visar dock att det funnits både intresse och underlag 
för en mer allsidig diskussion om vindkraftens roll i Vansbro, men att den inte 
förts. Argumenten och perspektiven om vindkraften i Vansbro och på Finn-
marken hade också visat på ensidiga, i flera fall identiska, vindkraftskeptiska 
argument om det enbart varit remissmaterialet som studerats, men intervjuerna 
synliggör mångsidighet och olikhet, frågorna modifieras och det som skulle 
kunna uppfattas som svartvitt får i stället många olika nyanser.  
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9 Slutsatser 

Den storskaliga vindkraften är relativt ny i Sverige och i Dalarnas skogsland-
skap, avhandlingens studieområde. Det första svenska vindkraftverket i 
skogsmiljö byggdes år 2001, och den storskaliga utbyggnaden har skett där-
efter. Avhandlingens syfte är att förstå och analysera de planerings- och ac-
ceptansutmaningar som storskalig skogsbaserad vindkraft i Sverige står inför. 
Följande frågeställningar har varit vägledande i arbetet: 
 
1) Hur beskriver tjänstemän de tidiga planprocesserna av vindkraft och hur 
kan dessa processer förstås i relation till planeringsteori?  
 
2) Vilka möjligheter och utmaningar med vindkraft artikuleras av lokala nyck-
elaktörer? 
 
3) Vilka diskurser kan identifieras när vindkraft planeras och hur påverkar de 
etableringen av vindkraft?  
 
4) Hur möjliggör planeringen av vindkraft delaktighet och social acceptans?   
 
I detta avslutande kapitel sammanfattas de viktigaste resultaten i fyra slutsat-
ser. 

Från global klimatfråga till lokal fysisk markfråga  
Den första frågeställningen innebar att undersöka vindkraftsfrågans karaktär, 
hur den uppfattas och tas emot på lokal nivå och på vilket sätt processerna kan 
förstås utifrån en planeringskontext. Här ingår också att diskutera hur det som 
sker på lokal nivå förhåller sig till internationella processer. Vindkraftens ut-
byggnad drivs primärt av två olika krafter. Dels finns en politisk strävan efter 
en miljömässig hållbar energiförsörjning, dels finns ekonomiska motiv hos 
exploatörerna. I praktiken är dessa två drivkrafter ofta sammanflätade och kan 
verka åt samma håll eller stå delvis i motsats till varandra. Internationella avtal 
och konventioner – som Kyotoprotokollet och EU:s system med utsläppsrätter 
– gynnar särskilt den landbaserade vindkraften framför andra förnybara ener-
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gislag. Detta speglas också i den politik som förts i Sverige. Ökningen av land-
baserad vindkraft har varit betydande och under de senaste decennierna har 
vindkraften intagit en central roll i hållbarhetspolitiken.   
 
Frågan om vilka diskurser som kan identifieras och dess påverkan (frågeställ-
ning tre), bidrar till att synliggöra de acceptansutmaningar som uppkommer i 
processen. I analysen identifierade jag i intervju- och processmaterialet tre 
diskurser: den ekologiska diskursen, kommersiella diskursen och diskursen 
om stad och land. Vindkraftens miljöfördelar är inte centrala i någon av dis-
kurserna. Globala miljöargument finns till viss del i den kommersiella disku-
sen men är helt frånvarande i diskursen om stad och land. I den ekologiska 
diskursen framhålls globala klimatprocesser och vikten av att reducera mäng-
den koldioxid i atmosfären, men samtidigt beskrivs vindkraftverken resultera 
i oåterkalleliga konsekvenser på den lokala naturmiljön. Det är bilden av det 
senare som framträder skarpast i diskursen. Utifrån den tredje frågan ville jag 
också undersöka hur etableringen av vindkraft påverkas av diskurserna. Glap-
pet mellan de argument som framförs från politiskt håll och de diskurser som 
framträder lokalt avgör inte huruvida vindkraften etableras, men att relationen 
mellan politisk retorik och lokala diskurser ändå har betydelse i vindkrafts-
processerna. 
 
Studien visar att det inte finns någon naturlig länk vare sig politiskt eller prak-
tiskt mellan den globala ”idénivån” och den lokala praktiserande nivån. De 
globala miljö- och klimataspekterna blir helt enkelt ganska frånvarande när 
vindkraft och vindkraftslokaliseringar diskuteras och planeras lokalt. Det ytt-
rar sig bland annat i hur föreningar betraktar och yttrar sig om vindkraftseta-
bleringar. Skillnaderna i inställning mellan nationell och lokal nivå inom en 
och samma förening är i flera fall påtagliga och i delar av materialet framträder 
det också hur det saknas lokalpolitiska visioner avseende vindkraften. I de fall 
lokala aktörer relaterar vindkraften till ett globalt sammanhang är det för att 
visa att det egna lokala, redan bidragit tillräckligt till vindkraftsutvecklingen i 
Sverige. En betydande utmaning vid lokalisering och etablering av vindkraft 
(frågeställning två) är att global och nationell miljöomsorg inte ses som ett 
skäl för lokala nyckelaktörer att acceptera vindkraften. Nyttan, och onyttan, 
med vindkraft ses huvudsakligen som en lokal fråga snarare än i sitt energi- 
och klimatpolitiska sammanhang. Därför är acceptansen begränsad. Vindkraf-
ten blir en lokal fysisk markfråga som konkurrerar med andra lokala verksam-
heter och intressen. Vindkraftens för- och nackdelar blir därmed lokala.  
 
Kritiken mot en stor del av forskning om vindkraft under 00-talet handlade 
om att den alltför mycket gick vindkraftsindustrins intressen. I stället för att 
forskningen skulle bidra med kunskaper om hur processer kunde leda fram till 
konkret vindkraft, borde den fokusera på vad som fått lokalsamhällen att 
komma fram till egna lokala lösningar och bidra till energiomställningen, me-
nade till exempel Barry och Ellis, 2011. De argumenterade för att det centrala 
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i forskningen skulle vara att förstå hur lokalsamhällen förutsättningslöst och 
utan påtryckning från olika intressenter själva nådde överenskommelser om 
vilken väg som lokalt ansågs bäst att gå. Det kunde vara att bygga vindkraft, 
men det kunde också vara att verka för energibesparande åtgärder i lokalsam-
hället. I deras resonemang finns ett antagande att energifrågan är lokalt rele-
vant. Resultat i denna studie visar att den inte är det.  
 
Samtidigt vill jag peka på det problematiska när energifrågan betraktas alltför 
lokalt och isolerat i en systemkontext. Hur förstår och hur värderar till exem-
pel lokalsamhällen det faktum att förnybar energiproduktion fodrar att många 
utspridda produktionsenheter, till exempel vindkraftverk, kopplas ihop inte 
bara i nationella utan även i internationella energisystem? EROEI-begreppet 
(visar graden av tillgänglig nettoenergi) indikerar att vindkraften är tekniskt 
effektiv, men att ojämn tillgång är en stark nackdel. De lokala diskurserna 
handlar dock inte om sådana systemfrågor utan fokuserar på att vindkraften 
förfular landskapet.  
 
Fråga fyra beskriver hur planeringen möjliggör delaktighet och social accep-
tans av vindkraft. Klimatfrågan ter sig uppenbarligen olika på olika geogra-
fiska nivåer. Utifrån denna studie är det svårt att peka på att icke-lokala energi- 
och klimataspekter skulle bidra till lokal social acceptans av vindkraft, vind-
kraften är i stället en fysisk markfråga.  

Vindkraften är inte en lokal resurs 
Sverige är i färd med att ställa om sitt energisystem, från fossil energi till flö-
dande energi. Sveriges energipolitiska mål är att 50 procent av den nationella 
energianvändningen ska baseras på flödande energi från bland annat solen, 
vinden, vattnet och skogen år 2020. Riksdag och regeringen har med olika 
medel verkat för att snabba på vindkraftsutvecklingen i Sverige. Ekonomiska 
stödsystem, höjda ambitionsmål, utpekande av riksintresseområden och ökade 
planeringsinsatser för vindkraften är några exempel som visar, att det under 
00-talet funnits en majoritet i riksdagen för att bygga ut vindkraften.  
 
Nationella ambitioner med övergång till förnybar elproduktion behöver ta det 
kommunala rummet i anspråk. Det innebär att det finns nationella intressen i 
lokal vindkraft. Kommunerna bestämmer genom sitt planmonopol över mar-
kanvändningen och för vindkraften finns ingen expropriationsmöjlighet. Till-
ståndspliktiga verk prövas dock genom miljöbalken men i den processen är 
kommunerna tillstyrkansskyldiga vilket innebär att kommunerna aktivt måsta 
säga ja till en etablering innan ett tillstånd utfärdas. 
 
Frågeställning två syftar till att synliggöra och strukturera diskussionen om 
vindkraftens möjligheter och utmaningar. Studien visar bland annat att en av 
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fördelarna med vindkraften är lokala arbetstillfällen, som är olika många be-
roende på den lokala arbetsmarknaden, och på hur lokala arbetstillfällen defi-
nieras. Men de lokala arbetstillfällena framställs inte som viktiga i någon av 
de lokala diskurserna. Vindkraften betraktas inte som en lokal naturresurs, så 
som skogen eller turismen gör. Vindkraften betraktas mer som en visuell stör-
ning som riskerar andra näringar och därför ska lokaliseras till platser där den 
syns så lite som möjligt. Hade vindkraften setts som en lokal naturresurs är 
det rimligt att anta att planeringen för den också vägt intressen annorlunda, 
och också placerat vindkraften, där förhållandena, och den ekonomiska nyt-
tan, var som bäst – inte där vindkraften var minst i vägen. Ostroms (1999) 
argument att den lokala nivån är bäst lämpad att hantera naturresursfrågor gäl-
ler när resursen har ett värde lokalt. Men människor uppfattar inte att vind-
kraften gynnar det lokala och resursen delas inte mellan lokalsamhällets med-
lemmar på det sätt som sker med till exempel Hardins (1968) allmänning. Är 
inte marken privatägd så tillfaller inte något arrende lokalsamhället. Tilldel-
ning av bygdepeng är osäker och den elektriska energin, genererade av verken, 
exporteras till andra områden utan egentlig ersättning för att konsumeras där 
efterfrågan är som störst.  
 
I stället för att vindkraften ses som en resurs som ger avkastning till lokalsam-
hället betraktas den som ett hot mot andra lokala näringar. Främst märks detta 
i relation till förhoppningarna på turismnäringen. Som denna näring beskrivs 
av nyckelaktörer förutsätter den att vindkraft inte byggs. Turismens intressen 
sammanfaller med både permanent- och fritidsboendes intressen. De förra ser 
möjligheter till arbete och ett bevarat vindkraftsfritt landskap, de senare vill 
nyttja landskapet utan vindkraft men visar mindre engagemang i den lokala 
ekonomiska utvecklingen. Turismen blir därför en gemensam plattform som 
förenar lokala nyckelaktörer som är mot vindkraften. Turismen utmanar ing-
ens aktörs föreställning om vad landskapets kvalitéer kan användas till och 
konkurrerar heller inte med andra aktörers mer specifika intressen. Ingen lokal 
aktör har invändningar mot att bilden av turismens betydelse blir framträ-
dande. Turismen är lokal, ger arbetstillfällen och ekonomisk utveckling sam-
tidigt som den inte på samma omedelbara sätt som vindkraften, förändrar land-
skapets kvalitéer. 
 
Diskussionerna om främst bygdepengen samt försämringar för turismen kan 
tolkas som ett uttryck för att lokala aktörer upplever sig utsatta för något som 
kan definieras som urban kolonialism. Med begreppet ”urban kolonialism” 
vill Anshelm (2013) och Corvellec (2006) belysa hur periferin nyttjas för cent-
rums syften utan att det lokala får tillbörligt betalt. I mitt fall tolkar jag cent-
rums syften som om de vore nationella då det i begreppet åsyftas hur platser 
och människorna används för någon annans syften utan att det lokala får nå-
gon, eller för låg, ersättning i relation till vad som ges.  
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I lokalsamhället möter bygdepengen stor acceptans för att den gynnar stora 
delar av lokalsamhällets invånare. Men exploatörens tillstånd villkoras inte av 
något krav på bygdepeng, och därmed blir den en symbol för hur periferin 
nyttjas för centrums intressen utan att det lokala får en rimlig ersättning för 
det intrång vindkraften utgör. Att bygdepeng blir en förhandlingsfråga mellan 
exploatör och lokalsamhälle och något som lokalsamhällen inte kan utgå från 
eller ta för given, speglar en ordning där periferins intressen underställs cent-
rums.  
 
Bygdepengen ställs mot den lokala turismen som mer betraktas som en fram-
tida näring än en nutida. Någon ekonomisk garanti finns således kopplad till 
varken turism eller vindkraft. Men skillnaden är att turismen betraktas som en 
lokal och vindkraften som en icke-lokal näring. Motsatsförhållandet mellan 
turismen och bygdepengen illustrerar en spänning mellan centrum och periferi 
och spänningen mellan dessa består så länge vindkraftens nackdelar betraktas 
som huvudsakligen lokala. Social acceptans hänger således ihop med en rums-
ligt anknuten syn på vindkraften, både vad gäller fördelar och nackdelar. Ett 
sätt att minska glappet mellan staten och lokalsamhället skulle kunna vara att 
villkora och försäkra lokalsamhället bygdepeng. Det skulle medverka till att 
omvandla vindkraften till en tillgång, kanske också göra det möjligt att ut-
veckla den turism som många nu ser som en möjlighet. Det skulle också kunna 
medverka till att den lokala planeringen av vindkraft förändrades, från reaktiv 
till mer proaktiv. Men för att vindkraften ska ses som en lokal resurs och inte 
som hot mot turismen krävs en förändring i svensk lagstiftning.  

Exploatörens betydelse  
I en vindkraftsetableringsprocess har exploatörerna en nyckelroll. Vind-
kraftsetableringarna i denna studie visar hur det är exploatörerna, i jämförelse 
med till exempel tjänstemännen och politikerna som får ett stort inflytande i 
processerna. En slutsats här är att detta i huvudsak beror på tillkortakomman-
den i planeringen. 
 
Enligt miljöbalken har exploatören ett omfattande formellt ansvar för att eta-
bleringsprocessen av vindkraft inkluderar lokalboende och en intresserad all-
mänhet, bland annat genom att ordna samråd och att bemöta inkomna remisser 
i ett miljökonsekvensarbete. Flera informanter i min studie reagerar på explo-
atörens formella inflytande och menar att det i stället skulle vara en oberoende 
aktör som undersöker lokaliseringsmöjligheterna av vindkraft och också leder 
etableringsprocessen, för att på så sätt minska betydelsen av partiskhet. 
 
Analysen i studien visar dock hur exploatören också får ett betydande infor-
mellt inflytande och ansvar i tillståndsprocessen i frågor som inte blivit for-
mellt belysta eller belysta i den kommunala planeringen. Exempelvis kan det 



 161

vara sådant som handlar om att bemöta människors oro eller människors käns-
lor för landskapet, eller att fånga in andra mer subjektiva uppfattningar om 
vindkraften i landskapet.  
 
Frågeställning ett syftar också till att förklara hur planeringen relaterar till pla-
neringsteori. Det framkommer i arbetet hur individens känslor och minnen – 
olika uppfattningar av landskapet – spelar en undanskymd roll i och för den 
formella tillståndsprocessen. Mätbara och med sinnena observerbara förhål-
landen är i stället det som styr prövningsprocesserna. Kontrasten mot vad som 
till exempel uttrycks i den europeiska landskapskonventionen – att det i alla 
landskap finns sociala och kulturella värden som skapar känslor och minnen 
hos människor och som måste beaktas i planeringsprocesser – är därmed i 
praktiken stor. Ett resultat är till exempel att den samhällsplanering som bör 
föregå den konkreta etableringsprövningen, och som många av Sveriges kom-
muner genomfört för vindkraften under slutet av 00-talet med stöd av Bover-
ket, karaktäriserats av vad som kallas ett rationellt planeringsideal. Det är ett 
ideal som, likt beskrivningen av tillståndsprövningen här ovan, också utgår 
från kvantifierade positivistiska ”data”, och mindre inkluderar vad berörda 
människor upplever av rummet och av den miljö som ska planeras. Den idé 
som uttrycks i landskapskonventionen återspeglas därmed inte i hur de kom-
munala planprocesserna för vindkraft skett i mitt fallstudieområde. 
 
Resultat i denna studie visar dock att det både finns ett stort engagemang och 
kunskap hos bland annat det lokala föreningslivet, men att det saknas strate-
gier för att fånga in alla de uppfattningar och åsikter som lokalt finns om vind-
kraften, både i den kommunala planeringen och i den formella tillståndspro-
cessen. I stället blev den tidiga planeringen av vindkraften i huvudsak en tek-
nisk markfråga och inte till exempel en fråga vad landskapet betyder lokalt 
eller hur det kan nyttjas för lokal och nationell elproduktion. I en rationell 
planeringstradition är de tekniska aspekterna i planeringen framträdande, inte 
de politiska.  
 
Frågeställningar ett och fyra syftar till att belysa hur planeringen möjliggör 
social acceptans och hur de tidiga planprocesserna beskrivs. Studien visar hur 
subjektiva uppfattningar av lokal vindkraft inte ges någon formell plattform i 
planeringsprocessen. En slutsats i studien är att när människor ser att besluts- 
och planeringssystemet inte tar deras eventuella oro för vindkraften och käns-
lor för landskapet på allvar, är det i stället exploatören som får möta detta, men 
i ett senare skede. De subjektiva upplevelserna av landskapet kommer fram 
först när exploatören presenterar sina planer och initierar kontakt med dem 
som berörs av en etablering, inte i planprocesserna. Detta leder till att det blir 
exploatören, med stort intresse av att bygga, som både får fånga in och bemöta 
olika uppfattningar om vindkraften. Därmed får exploatörerna stor betydelse 
för den sociala acceptansen. De får också en mer politisk roll än vad de skulle 
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haft om planeringen redan på ett tidigt stadium inkluderat och tagit del av så-
dana aspekter som i stor utsträckning påverkar människors uppfattning om 
vindkraften i landskapet, men som inte på något enkelt sett är mätbara eller 
kvantifierbara.  
 
I min studie framkommer att myndigheter och kommuner indirekt skjuter frå-
gor om det som handlar om subjektiva uppfattningar om vindkraften och dess 
konsekvenser från sig, med resultatet att de hamnar hos exploatörerna. Det 
leder samtidigt till följdfrågor hur implementerings- och planprocesser i sig 
skulle kunna organiseras för att bättre tillvarata de berättelser som diskurserna 
i den här studien ger uttryck för. Till exempel, hur inkluderas och vårdas det 
som människor känner, värderar och minns i landskapet samtidigt som land-
skapets resurser kommersiellt behöver nyttjas för att ge människor på platsen 
en utkomst?  

Begränsat deltagande  
Den fjärde frågeställningen beskriver planeringens roll för delaktighet och 
social acceptans. Att lokala etableringsprocesser är transparenta och medger 
ett lokalt reellt inflytande poängteras av flera (exempel: Gross, 2007; Khan, 
2004b; Wolsink, 2007). För att få den lokala allmänheten att både delta och 
vara delaktiga i etableringsprocesserna, har det under 00-talet utvecklats en 
rad olika typer av konkreta metoder som exploatörer, myndigheter och kom-
muner kan få hjälp av. En av de grundläggande idéerna i flera av dessa meto-
der är att samtalen ska ske mellan lika starka deltagare, att alla åsikter kommer 
upp på bordet och att processen uppmuntrar och leder deltagarna att lämna 
sina egenintressen för att tillsammans hitta fram till hållbara lösningar. Resul-
tat i denna studie visar också att bilden som lokalboende har av vindkraften, 
inte är så entydigt negativ som till exempel processmaterial gärna vill påskina, 
varför just samtal skulle kunna leda till en mer nyanserad diskussion om vind-
kraften jämfört med den som nu äger rum under en textdominerad remissom-
gång i tillståndsprocessen.  
 
Analysen visar dock att det har saknats möjligheter för lokalboende och andra 
lokala aktörer att genomföra sådana här öppna, förutsättningslösa samtal. Till 
exempel har de formella samråden, som de har organiserats i de studerade 
vindkraftsprojekten, bevarat lokala strukturer. Huvudsakligen har en verbalt 
skicklig grupp gjort sin röst hörd, medan andra förblivit tysta och olika intres-
senter har inte träffats. I båda de samrådsvarianter, som identifierats i studien, 
begränsas ett brett deltagande och en djupare delaktighet. Intervjuer visar där-
till att lokalboende, som i flera fall både sett för- och nackdelar med vindkraf-
ten, också avstått från att ge sig in i informella lokala vindkraftdiskussioner 
med dem som företrätt en tydlig vindkraftskeptisk linje i lokalsamhället.  
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Det hävdas att sociala motsättningar kvarstår när det finns en agenda att ensi-
digt skapa lokal social acceptans för vindkraft (till exempel: Aitken, 2008). 
Resultat i denna studie visar att det verkar finnas skäl att också fundera över 
motsatsen; att lokala sociala motsättningar kvarstår när starka konstellationer 
argumenterar mot lokal vindkraft. Det skulle kunna vara ett resultat som be-
kräftar bland annat det som Toke (2002) säger i sin studie. Han visar hur män-
niskor värderar sin insats i etableringsprocesser i relation till processens resul-
tat, eller dess slutmål. Det framstår i min studie som att nackdelarna med att 
äventyra lokala sociala band är större än vad fördelarna är att lokalt argumen-
tera för vindkraftens fördelar.   
 
Under 00-talet förändrades den svenska politiska inställningen till vindkraf-
ten. Från att vindkraften betraktats som ett kapacitetsmässigt otillräckligt 
energislag och förfulande för landskapet, blev vindkraften i stället synonymt 
med lösningen på den globala klimatproblematiken. Denna helomvändning i 
vindkraftsfrågan innebar samtidigt att kritiken av och diskussioner om vind-
kraftens för- och nackdelar flyttade från den nationella, till den lokala nivån.  
 
Föreliggande studie visar att det är lokala föreningar, framför till exempel en-
skilda permanentboende eller politiska partier, som är särskilt aktiva i debatten 
angående etableringsprocessen av vindkraft. Samtidigt framgår det både i do-
kument och i intervjuer att de aktörer som är aktiva i debatten inte alltid är 
lokala på så sätt att de är bofasta, inflytandet är inte så lokalt som det kan 
framstå. Till exempel är många yttranden i processmaterialet skrivna av indi-
vider som i texterna varken ger uttryck för att vara permanentboende, eller 
fritidsboende.  
 
Medan ett formellt inflytande ligger hos nyckelaktörer som exploatörer, läns-
styrelser och kommuner, finns ett mer informellt inflytande i de föreningar 
som engagerar sig mot vindkraften. Att så många föreningar är involverade – 
särskilt i en av studiens etableringsprocesser – indikerar ett högt deltagande i 
vindkraftsfrågan. Rundgången i argumenten: att det är likriktade och emel-
lanåt identiska, kan å ena sidan antyda att den lokala delaktigheten är låg då 
det är samma individer som framför argumenten men under olika avsändare, 
alternativt att delaktigheten är hög och att dialogen är utbredd. Det blir emel-
lertid relevant att fundera över hur många individer som egentligen är invol-
verade i planeringen av vindkraft. Det är också relevant att lyfta frågan om 
vad det i så fall beror på. Är det avsaknaden av formella strukturer för lokal-
samhället att förutsättningslöst diskutera vindkraften som leder till att det är 
svårt, eller saknas incitament, för bybor att ge uttryck för avvikande uppfatt-
ningar gentemot vad starka lokala opinionsbildare säger? Eller är det, som det 
visas i studien, för att tjänstemän visar ointresse att ta till sig de politiska sig-
nalerna som leder till att kommunförvaltningar uppträder handlingsförlamat 
och har svårigheter att medverka till lokala dialoger? Eller är det de sociala 
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informella strukturerna som leder till att de formella beslutsstrukturerna miss-
lyckas med att utveckla reella mötesplatser där olika lokala åsikter, och olika 
grader av acceptans, fångas upp och möts?  
 
Ett betydande inflytande över den lokala energifrågan finns hos ett begränsat 
antal aktörer – hos dem med åtkomst till formella och informella strukturer 
och nätverk. Betydelsen av formella och informella maktstrukturer ställer 
samtidigt frågor om det är möjligt för lokalsamhällets medlemmar att öppet, 
gemensamt, tillsammans och utifrån goda argument finna en hållbar modell 
för lokal energiförsörjning. För att så ska ske måste ju de som exkluderats i de 
formella och informella maktsfärerna få inflytande i beslutsprocessen. Det 
fordrar en översyn på vilka sätt beslutssystem kan bli mer inkluderande men 
också hur frågan om energisystem, där vindkraften ingår, skulle kunna bli en 
fråga som hade tydligare lokal samhällsrelevans.  

Vidare forskning 
När fossilt lagrad energi ersätts av förnybar flödande energi ställer det krav på 
olika typer av kraftcentra och att produktion på olika geografiska platser kopp-
las ihop i lokala, regionala, nationella och internationella kraftnät. För att den 
globala energiomställningen ska lyckas i den utsträckning som nationell poli-
tik efterfrågar så måste det lokala rummet användas. I denna studie visar dis-
kurserna att den storskaliga vindkraften inte efterfrågas lokalt. Fördelar och 
drivkrafter ligger på en nationell och global nivå, snarare än på en lokal som i 
stället främst upplever dess nackdelar och inte ser så många fördelar.  
 
Det nationella perspektivet är uppenbart otillräckligt för en analys av accep-
tans och sociala konsekvenser av energisystemets omvandling. I den här stu-
dien gav det lokala perspektivet ny kunskap vad gäller geografiskt betingade 
perspektivskillnader. Det blev till exempel möjligt att identifiera den stora 
klyftan mellan det nationella och det lokala föreningslivet och också visa var-
för perspektiven är så skilda. En kompletterande analys här vore en kompara-
tiv forskningsansats för att generera kunskap om hur andra typer av energislag, 
exempelvis kärnkraft, bioeldad fjärrvärme och solenergi förhåller sig till lokal 
planering, lokal acceptans och nationell politik. På vilka sätt skiljer sig lokal 
implementering, inkludering i planeringsprocesserna och lokalt beslutsfat-
tande mellan olika förnybara energislag? Även de lokala diskurserna kan un-
dersökas utifrån ett annat energislag än vindkraft. Hur skiljer sig diskurserna 
mellan storskalig vindkraft i skogen och när det handlar om till exempel bio-
eldad fjärrvärme?  
 
Det pågår en global energiomställning. På olika sätt har riksdag och regering 
under det senaste decenniet verkat för att utbyggnaden av vindkraft ska öka. 
Ur ett nationellt politiskt perspektiv är det globala klimathotet och ökningen 
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av koldioxid i atmosfären viktiga skäl bakom den svenska energiomställ-
ningen. I EU är målsättningen att andelen förnybart ska öka till 20 procent av 
den energi som förbrukas. I Sverige är målet att den ska vara 50 procent. De 
politiska målen kan infrias med en ökad produktion av förnybar energi, men 
också med en minskad konsumtion av icke-förnybara bränslen, som till exem-
pel bensin och diesel. Utifrån mitt eget arbete ser jag att det behövs mer kun-
skap för att förstå hur individer på lokal nivå skulle välja och prioritera mellan 
olika energislag, och hur de skulle anpassa sina liv, om de fick uppdraget och 
möjligheten att från grunden konstruera och ta ansvar för sin egen kraftpro-
duktion. Vilka energislag vore i så fall önskvärda, vilken konsumtionsnivå och 
konsumtionsmönster skulle systemet dimensioneras efter och vilka sociala be-
teenden i relation till energisystemets styrka och karaktäristika skulle accept-
eras och premieras? Till exempel skulle forskning på den här typen av frågor 
kunna ge ökad förståelse för lokalsamhällens prioriteringar när energiaspekten 
på ett tydligare sätt än idag integreras med andra lokala betydelsefulla sam-
hällsfrågor. 
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10 Summary  

This paper examines local planning regarding wind power and local opposi-
tion to the same. One of Sweden’s latest energy and climate targets is to raise 
the renewable portion of total national energy consumption to 50 percent by 
2020. Government planning targets have also set a goal for Sweden of 30 TWh 
in annual production capacity for wind power by 2020.  
Since the beginning of the 2000s, Sweden has also promoted and invested in 
wind power expansion in various ways. In Sweden, however, wind power is 
not only a question for the government and the stakeholders and residents with 
interests in where the wind power stations are built. It is also a significant 
planning issue for the municipalities. The Swedish municipalities are inde-
pendently responsible for how, and for what purpose, the physical space 
within municipal boundaries is used. The so-called municipal planning mo-
nopoly is enshrined in the constitutionally protected Swedish system of mu-
nicipal self-government and gives the municipalities the authority to decide 
how the land should be used, including where any potential wind power sta-
tion might be built. The amount of wind power differs greatly between Swe-
dish municipalities.  
 
To understand wind power in relation to where it should be located, this paper 
explores various local approaches and discussions on wind power and its plan-
ning. This is both interesting and relevant because the national and global po-
litical objectives for renewable energy and wind power are ambitious but far 
from fully implemented. Although at the end of 2014, there were about 3000 
wind power stations in Sweden with a combined production of about eleven 
TWh – which is about eight percent of the total Swedish electricity production 
– the political goal is still far from realized. There will therefore continue to 
be considerable interest in building more wind power stations in order to 
achieve the political targets. The focus of this thesis is wind power in the in-
land rural and forest regions of Sweden, as these areas are becoming increas-
ingly attractive, from both commercial and technical standpoints, for wind 
power development.  



 167

Purpose and questions 
By studying wind power and its establishment in places that are currently, and 
will continue to be in the future, attractive for wind power development, I 
wanted to understand and analyse the local planning and acceptance chal-
lenges wind power contends with. This thesis aims to provide an understand-
ing of different local approaches and discourses that affect, and are affected 
by, the establishment and planning of large-scale wind power farms in the 
sparsely populated forest regions of Sweden.  
The purpose of the thesis is to understand and analyse the planning and ac-
ceptance challenges that large-scale forest-based wind power in Sweden is 
facing.  
This purpose is operationalized through the following four questions: 
1) How do government officials describe the early planning processes for 
wind power and how can these processes be understood in relation to planning 
theory?  
2) What opportunities and drawbacks of wind power are articulated by key 
local stakeholders? 
3) What discourses can be identified when wind power is being planned and 
how do these effect the establishment of wind power?  
4) How does wind power planning facilitate participation and social ac-
ceptance?   

Method, implementation 
The purpose and questions of this thesis are addressed in two successively 
conducted studies. The first consists of studies of 12 different wind power 
establishments in three different municipalities: Falun, Mora and Orsa. The 
planning and establishment process was analysed in these municipalities from 
a municipal focus, in which the wind power station itself has a significant role. 
Using interviews and a document analysis method called process tracing, I try 
to identify and understand critical events in various establishment processes. 
Process tracing is an analysis method aimed at tracking processes back in time 
and it enables studies of the process itself, not just the results. It helps to define 
and understand the causes that played a role in the process and enables the 
identification of the paths the process could have taken but did not (see George 
& Bennett, 2005). As support for this analysis, I have used the documentation 
of the municipalities and county councils for the examined wind power estab-
lishment processes.   
 
The other study analysed one wind power establishment in one municipality: 
the establishment of a wind power station in an area called Finnmarken in the 
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municipality of Vansbro. This study is a discourse analysis, inspired by Fair-
clough (1992), and analyses and reflections are based on material from inter-
views and public processes. It is the local discourses and representations that 
take shape in a wind power establishment that are of central interest in this 
study. The study therefore places greater focus on the significance of the lo-
cation and the local stakeholders when analysing conditions for future wind 
power establishments in forest environments.  
The empirical material in the thesis includes, in addition to various other doc-
uments, 53 semi-structured interviews conducted between 2009 and 2013. 
These interviews were conducted with various people who I deemed to have 
a direct influence on national, regional and local planning of the wind power 
station and/or concrete wind power establishment processes.    

Theory 
Local planning is important for wind power development in Sweden. Planning 
and acceptance of wind power go hand in hand. Public sector planning can 
take many different forms and be conducted on many different levels, but 
there are still a limited number of main tracks with clear differences. The var-
ious traditions, however, say more than that they just describe how planning 
is practically organised. They also relate differently to things such as justice, 
power and knowledge (Hermelin, 2005, p. 311). There are a number of mod-
els, differing, for example, according to whether it is the residents’ or the plan-
ners’ influence that carries the most weight, or whether the process or the ob-
jective is most central in the planning. Interesting in this work is how officials 
and politicians reflect and view things such as the involvement of the residents 
in the wind power planning process and what it is that causes wind power to 
be included in the physical municipal plans.  

 
The reference point for the various planning models is traditional rational 
planning, in which decisions are made based on how material interests can 
best be met and on which demonstrable benefit the decision has for the deci-
sion-makers. In rational planning, technical and economic considerations have 
more sway than social considerations. Social aspects are indirectly present in 
the planning aims to resolve collective interests. These are also significantly 
more important than the individual’s interests (Friedmann, 1987, p. 19). A 
rational planning process is clearly divided into successive elements, and the 
distribution of roles between politicians, officials and the public is defined and 
limited to different phases in the planning process (Hermelin, 2005, p. 312). 
The rational planning has a hierarchical structure and opportunities to com-
municate vertically – such as between planners and the public – are limited. 
The planner is the expert and solves the public’s problems. Feedback from the 
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public once the process has started is superfluous, since the planner is the one 
with the knowledge ( Sandercock & Lysiottis, 1998, p. 98).  

 
In addition to planning theories, I’ve also used social acceptance theories. 
These are theories aimed at developing a deeper knowledge of processes and 
driving forces in the development of a renewable society and the implemen-
tation of renewable energy (Wüstenhagen et al., 2007). They are based on a 
holistic approach and describe factors that, regardless of geographic scale, ex-
plain how an energy innovation takes hold and is accepted by both stakehold-
ers and structures in society. In this study, for example, I use an analytical 
concept known as the “social gap”. This concept aims to illustrate how wind 
power is perceived as something politically positive, yet nonetheless has a 
hard time gaining local acceptance when a turbine or farm is erected. The con-
cept illustrates the difference in opinion regarding local versus national bene-
fits of wind power development. It is also used to reflect a gap between a 
generally positive public opinion regarding wind power and the fact that local 
wind power projects encounter extensive local opposition. 

Results 
This thesis examines, among other things, the opportunities for influence dur-
ing the wind power establishment process. The study suggests that local com-
munities are left pretty much to their own devices if they want to assert their 
positions. Officials offer no assistance to local initiatives to, for example, en-
courage dialogue between different stakeholders. Local politicians seem pre-
pared to put the views of local communities on the political agenda, if there is 
significant local support backing them. The politicians do not, however, seem 
to view the local community as if it were one stakeholder, instead of consisting 
of many different individuals and opinions. 
 
Behind the municipal initiatives for increased planning was a reaction that the 
first wind turbines were more visible, and from further away, than what the 
municipalities had expected. Another reason presented for wind power devel-
oping into a planning question was the risk of unprofessional and potentially 
unlawful permit processing. Interviews show, however, that just because an 
activity is planned does not mean that the lines of conflict have been identified 
or that citizens were involved in the planning process. The primary guiding 
planning ideal is rational planning. There is no sign that wind power is in-
cluded in, for example, development planning or communicative planning. 
People talk and relate to different societal phenomena in different ways. This 
is reflected, among other things, in the language. When I interpret transcribed 
interviews and process material from one of the wind power establishments, a 
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number of different narratives about wind power, the landscape and the coun-
tryside crystallize. The discourses I identify are: one environmental, one com-
mercial and one discourse on urban and rural.  
 
The environmental discourse is linked to an idea of a particular lifestyle and 
is about how nature both enables and restricts human activities but that nature 
has a value in itself. Opinions about wind power in the environmental dis-
course are divided and contradictory. Wind power is supported from a global 
perspective, but the global is also subordinated to the local. The picture that 
emerges is of local preservation. Interdiscursive parallels can be drawn to cur-
rent ideas interpreting what the path to a sustainable future should be. The 
discourse shows similarities with political rhetoric, and interviews and opin-
ion statements contain expressions regarding political norms, societal organi-
zation, and national planning for sustainable future development. This is ar-
ticulated in criticism against societal institutions for being nonchalant, and 
there is recurrent frustration over the trend of events and the desire for more 
visionary and powerful political leadership. The narratives talk about how it 
“could” or “should” be, but not how it “is”. 
   
Three different representations together form the commercial discourse. In the 
representation of forestry as a traditional livelihood, one idea that emerged 
was forestry as something that was “in the natural order of things” in Finn-
mark, in contrast to wind power. The image of the forest as timber producer 
in a natural cycle is emphasized. Wind power is not described as a functional 
complement to forestry. In the representation of tourism as future livelihood, 
natural and cultural tourism is seen as the only option for the survival of the 
district. There is an expectation that European tourists will be attracted to 
Finnmarken. In this representation, there is also an image of tourism as easily 
accessible employment. Not because it is an unqualified profession, but be-
cause there is local expertise in natural tourism. The labour market for this 
sector is described as more accessible than that of wind power. The represen-
tation of tourism as a future livelihood is therefore to a large extent about trust 
and hope in local resources, being involved in designing the local workforce 
and, not least, being able to live in Finnmark. In the representation of wind 
power as an industrial system, Finnmark was described as auspicious due to 
its wind conditions and because the size of the area makes large-scale con-
struction possible. Wind power was not considered to be a part of the local 
business community. Other reasoning than strictly local considerations con-
trols wind power and where it is located – demands for large scale and finan-
cial support systems, for example.  
 
The urban/rural discourse also shows three different representations. In the 
representation of rural development grants or “rural allowance” as an exam-
ple of the subordination of rural areas, there is a narrative describing how 
wind power does not involve any financial gain for the periphery, and that 
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there is no local influence over wind power appropriations. The representation 
on hunting as an example of subordination also shows the power relations 
between urban and rural and between rural areas and authorities. Rural areas 
are described as being forced to accommodate first the wolf, and now wind 
power. In the representation on Finnmark’s value for remote people, wind 
power is described as odd and abnormal in the landscape and perceptions 
about the qualities of Finnmark show instead that the natural is what is valued. 
Finnmarken’s value is interpreted to lie in its tranquillity and its ability to bal-
ance a stressful, but monotonous, life outside Finnmark.  
 
Finally, my aim was to understand what directly affects and controls local 
stakeholders in a concrete establishment process of large-scale wind power. 
The analyses are not based on discourse analysis, but are linked to Fair-
clough’s (1992) concept of social practices and how these control and are con-
trolled by the discourses. Using empirical data, various concrete challenges 
were identified that both individually and together provide an understanding 
of why the examined wind power plans were not accepted in Vansbro. For 
example, I show that the physical planning is attached different significance 
by different stakeholders, how inadequate communication between officials 
and politicians possibly contributed to the rise in influence of a new group 
against wind power during the process, and that there were insufficient oppor-
tunities during the process to carry out nuanced and all-inclusive discussions 
between equally strong debate participants.  

Conclusions 
Based on both of the studies, I have reached four conclusions: 

From global climate issue to local land issue 
My study shows that there is no natural link, either politically or practically, 
between the global “ideal” level and the local practitioner level. Global envi-
ronmental and climate aspects become virtually non-existent when wind 
power and wind power locations are discussed and planned at the local level. 
The differences in opinion regarding wind power between the same associa-
tions on the national and local levels are in many cases significant, and much 
of the material describes a lack of political vision when it comes to wind 
power. The national ideas about wind power, which are also reflected in doc-
uments from various interest groups on the national level, are not seen locally. 
In cases where local stakeholders place wind power in a larger global context, 
it is to show that the local community, in relation to the number of turbines 
constructed at other places in Sweden, has already sufficiently contributed to 
wind power development in Sweden, and to a transition to renewable energy. 
One result of the study is that global environmental concerns do not constitute 
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an argument for a local community to build more wind power than what the 
community itself feels is reasonable based on what others contribute. The ben-
efits, and drawbacks, of wind power are mostly considered from the position 
of where the turbines actually end up – the local. The study indicates that the 
extent of local acceptance for wind power should be understood in light of the 
finding that local wind power is not considered part of a larger energy and 
climate policy issue. Wind power becomes a local land issue that competes 
with other local businesses and interests.  

Wind power is not a local resource 
Instead of wind power being viewed as a resource that provides income to 
local communities, it is more likely to be viewed as the opposite – as a threat 
to other local industries. This is primarily evident in relation to the hopes re-
garding tourism. As described by key stakeholders, a prerequisite for tourism 
is that wind power turbines are not built. The interests of the tourism industry 
coincide with the interests of both full-time and part-time residents. The for-
mer see opportunities for work and a preserved, turbine-free landscape, while 
the latter want to enjoy the countryside without wind power, but show less 
commitment to local economic development. Tourism therefore becomes a 
common platform uniting key local stakeholders who are against wind power. 
Tourism does not challenge any stakeholder’s conception of what the land-
scape’s qualities can be used for and also does not compete with the more 
specific interests of other stakeholders. No local stakeholder has objections to 
the importance of tourism becoming a prominent argument. Tourism is local, 
provides jobs and economic development, and does not change the qualities 
of the landscape, at least not in the instantaneous way wind power does. 
 
The rural allowance is set against local tourism, which is considered more of 
a future livelihood than a present-day one. There is thus no financial guarantee 
linked to either tourism or wind power. But the difference is that tourism is 
considered a local, and wind power a non-local, industry. The clash of inter-
ests between tourism and the rural allowance illustrates a tension between the 
centre and the periphery, and these tensions will remain as long as the draw-
backs of wind power are regarded to be mainly local. One way to reduce the 
gap between the state and local communities could be to regulate and assure 
rural allowance for local communities. The rural allowance has won great ac-
ceptance in the local communities because it benefits all – or large parts of – 
the community’s residents. It could contribute to transforming wind power 
into an asset, perhaps also making it possible to develop the tourism that many 
now see as a possibility.  
 



 173

Significance of developers  
The study reveals how the individual’s feelings and memories – different 
views regarding the landscape – play a background role in and for the formal 
permit consideration process. The permit process is instead controlled by 
measurable and sensorily observable conditions. This presents a stark contrast 
in practice with what is expressed in, for example, the European Landscape 
Convention – that all landscapes have social and cultural value that inspire 
feelings and memories in people and which must be taken into account in 
planning processes. One finding of the study is that the community planning 
process that should precede the actual consideration of building permits, and 
which many of Sweden’s municipalities implemented for wind power in the 
late 2000s with the support of the National Board of Housing, are character-
ized by what is called a rational planning ideal. The idea expressed in the 
Landscape Convention is thereby not reflected in how the municipal planning 
processes for wind power were conducted in my case studies. Instead, the 
early planning of wind power became primarily a technical land issue and not 
a question of what the landscape means locally or how it can be utilized for 
local, and national, electricity production. This also means that it is the devel-
oper who must both collect and respond to different views on wind power. 
This gives developers a greater and also more political role than what they 
would have had if the planning, at an early stage, had included and taken note 
of such aspects that largely affect people’s views on wind power in the land-
scape, but which are not easily measurable or quantifiable.  

Limited influence 
The major influence over the local energy issue rests with a limited number of 
actors – among those with access to formal and informal structures and net-
works. The significance of formal and informal power structures also begs the 
question of whether it is possible to achieve what Barry & Ellis (2011) call 
for, that local community members openly, together, and with good argu-
ments, find suitable alternatives and choose the path for the community. For 
this to happen, those excluded in the formal and informal power spheres must 
gain influence in the decision-making process. This requires not only review-
ing how the decision-making system can become more inclusive, but also how 
local demand for wind power could be increased. There is reason to question 
whether there is any local demand today.   
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Bilaga 1: Intervjumanualer 

Delstudie 1 - semistrukturerade intervjuer 
• Vilken roll har den intervjuade i relation till vindkraftsetableringarna? 

Om vilka anläggningar har respondenten kunskap? Vilka olik-
heter/likheter finns mellan de olika anläggningarna i relation till eta-
bleringsprocess, lokal acceptans, ägarskap och konflikter? 

 
• Hur startade etableringsprocessen av vindkraft? Hur upplevde aktö-

rerna etableringsprocessen? Vilka var de drivande krafterna och vilka 
kontakter hade olika aktörer med varandra? Vilka skillnader fanns 
mellan olika exploatörer, olika kommunerna, olika lokalsamhällen 
m.fl.?     

 
• Skiljer sig etablering av vindkraft från annan etablering av ytkrävande 

verksamhet? Vilka fördelar respektive nackdelar finns med vindkraf-
ten för kommunen och lokalsamhället? Hur påverkar det processen att 
vindkraft är en relativt ny verksamhet i länet? Finns det skillnader i 
synen på vindkraft nu jämfört med för fem år sedan? 

 
• Vilka planer, riktlinjer eller andra lokala dokument styr vindkraftse-

tableringen, hur? Vilken planberedskap finns hos kommunerna? Hur 
påverkas vindkraftsetableringen om den regleras lokalt? Vilka lokala 
och sociopolitiska faktorer påverkar en etablering? Hur är synen på 
att villkora bygdepeng? Hur gick det till när Energimyndigheten pe-
kade ut riksintresseområden för vindbruk? Vilken är synen på riksin-
tresseområden idag? 

 
• Hur beskrivs den lokala acceptansen för vindkraftverk? Hur skaffar 

aktörerna kunskap om lokalbefolkningens åsikter? Hur kommer lo-
kalsamhällen till tals?  Upplevs vindkraftsfrågan engagera, splittra el-
ler förena lokalboende? 

 
• Vad påverkar lokalsamhällets acceptans för vindkraft? Hur och vilken 

betydelse har distributionella fördelar (andelsägande, bygdepeng mm) 
nu och på längre sikt?  
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Delstudie 2 - semistrukturerade intervjuer 
 

• Vilken roll har den intervjuade i relation till vindkraft och till 
händelserna med vindkraften i Vansbro år 2012? 

• Vilka är argumenten som motiverar en utbyggnad i Sverige? 
I skogen? 

• I vilka avseenden är den storskaliga utbyggnaden annorlunda, 
jämfört till exempel med de mindre parkerna?  

• Utifrån lokalt och nationellt perspektiv – varför ska det bygg-
gas vindkraft just där/här? 

• Hur ser den intervjuade på risken att det blir en obalans med 
vindkraft mellan olika platser, mellan olika kommuner och 
mellan olika län? 

• Hur skiljer sig den intervjuades syn på vindkraft, jämfört med 
annan förnybar energiproduktion? 

• Kommunalt veto – på vilka sätt är det rimligt/orimligt att lo-
kalsamhället ska ansvar för förnybar elproduktion? Vad 
skulle kunna få kommunerna att ta ett större ansvar? 

• Finns det skillnader mellan olika vindkraftsföretag i sättet att 
agera lokalt, hur ser de ut i så fall? 

• Hur skulle landsbygden kunna lockas att vilja bygga vind-
kraft? 

• Hur drivs motståndet mot vindkraften? Finns det lokala ex-
empel? 

• Vindkraftens ekonomiska aktörer, vilka är de? Hur påverkar 
dessa framtida etableringar? Acceptansen? 

• Etableringen i Vansbro? Berätta om den, vad hände? Vad var 
den intervjuades roll? Hur ser den intervjuade idag på det som 
hände 2012?  

• Vad är den intervjuades upplevelser av statlig och kommunal 
planering av vindkraft?  
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Bilaga 2: Intervjuer 

1. Tjänsteman, planenhet, Falu kommun, 2010-03-29. 
2. Ledamot, idrottsklubb i Bjursås, 2010-03-30.  
3. Ledamot, intresseförening i Bjursås, 2010-03-30. 
4. Ledamot Lingheds intresseförening, 2010-03-30.  
5. Tjänsteman, stadsbyggnadskontor, Falu kommun, 2010-03-31.  
6. Tjänsteman, miljöförvaltningen, Falu Kommun, 2010-04-01. 
7. Ledamot, intresseföreningen Svartnäs, 2010-04-01.   
8. Representant, Dala Vind AB, 2010-04-08. 
9. Politiker, Falu kommun, 2010-04-08.  
10. Politiker, Falu kommun, 2010-04-22. 
11. Representant, Bergvik skog, 2010-04-23. 
12. Politiker, Orsa kommun, 2010-06-17. 
13. Två representanter, Orsa besparingsskog, 2010-06-17.   
14. Tjänsteman, miljöförvaltningen, Orsa kommun, 2010-06-18.  
15. F. d tjänsteman, stadsbyggnadskontor, Orsa kommun, 2010-06-30. 
16. Ledamot, Sollerö gemensamhetsskog, 2010-08-31 
17. Politiker, Mora kommun, 2010-08-31 
18. F. d tjänsteman, stadsbyggnadskontor, Mora kommun, 2010-09-06 
19. Tjänsteman, miljöenheten, Länsstyrelsen i Dalarna, 2010-09-21.  
20. Tjänsteman, miljöenheten, Länsstyrelsen i Dalarna, 2010-09-21.  
21. Tjänsteman, planenheten, Länsstyrelsen i Dalarna, 2010-09-21.  

 
22. Statlig samordnare vindkraft, Näringsdepartementet, 2013-10-17 
23 Representant, Naturskyddsföreningen Vansbro, 2013-11-22 
24 Representant Närsjöns Intresseförening, Vansbro, 2013-11-22 
25 Tjänsteman, miljöenheten, Länsstyrelsen i Dalarna, 2013-11-06  
26 Representant, hembygdsförening Vansbro, 2013-11-22 
27 Tjänsteman, miljöenheten, Länsstyreresen i Dalarna, 2013-11-07 
28 Representant, Kommunbygderådet i Vansbro kommun, 2013-11-11 
29 Representant, kommunledningen i Vansbro, 2013-11-11 
30 Representant, kommunledningen i Vansbro, 2013-11-11 
31 Representant, Bystugeförening, Finnmarken - Vansbro, 2013-11-12 
32 Turistentreprenör, Finnmarken – Vansbro, 2013-11-12 
33 Permanentboende, Nås, 2013-11-12 
34 Jord- och skogsbrukare, Finnmarken - Vansbro, 2013-11-13 
35 Fritidsboende Finnmarken, Vansbro, 2013-11-18  
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36 Präst, Svenska Kyrkan Vansbro, 2013-11-21 
37 Representant WindIn AB, Stora Enso, 2013-11-21 
38 Representant, kommunledningen i Vansbro, 2013-11-22 
39 Jägare, Nås – Vansbro, 2013-11-22 
40 Representant, Hela Sverige Ska Leva, 2013-11-25 
41 Tjänsteman, Vansbro kommun, 2013-11-22 
42 Representant, Jägareförbundet Gävle- Dala, 2013-11-25 
43 Tjänsteman, Näringsdepartementet, 2013-11-26 
44 Representant, Naturskyddsföreningen (nationellt), 2013-11-26 
45 Representant, Sveriges Hembygdsförbund (nationellt), 2013-11-27 
46 Representant, kommunledningen i Vansbro, 2013-11-29 
47 Representant, Arise AB, 2013-11-29  
48 Präst, Svenska Kyrkan Vansbro, 2013-11-30 
49 Två jordbrukare, Dala Järna, 2013-12-04 
50 Turistentreprenör Finnmarken och representant för näringslivet i Vans-
bro, 2013-12-04 
51 Representant, kommunledningen i Rättvik, 2013-12-04 
52 Representant, Bergvik Skog AB, 2013-12-30 
53 Representant, Triple Steelix, Ockelbo, 2014-01-09 
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Bilaga 3: Vindkraftsetableringar i studien 

 
 

Vindkraftsetablering 
Kommun - Lokalisering 
 

Exploatör År för beslut 
Bygglov 
Miljötillstånd/anmä-
lan 
K=Kommun 
Lst=Länsstyrelse 

Kapacitet Status 

1) Falun/  
 Leksand 

Sörskog Dala Vind AB 2007 
Bygglov - K 
Miljöanmälan -K  

5 verk. Totalt 
10 MW.  

I drift 2008 

2) Falun Linghed Dala Vind AB 2009 
Bygglov - K 
Miljöanmälan -K 

5 verk,. Totalt 
10 MW 

I drift 2010 

3) Falun  
/Ockelbo 

Jädraås Ownpower Projects 
AB, Arise 

2010 
Bygglov – kommun 
Miljötillstånd – Lst i 
Gävleborg 
 

66 verk, totalt 
202 MW 

I drift 2013 

4) Falun Svartnäs Bergvik Skog 
AB,Vattenfall 

Miljötillståndsprocess 
Lst, Mark- och miljö-
domstol, Mark- och 
miljööverdomstol 

Maximalt 53 
verk 

Beslut byggstart 
2017 

5) Mora Säliträdberget Windkompaniet, 
OX2 

2007 
Bygglov – K 
Miljötillstånd - 
Miljödomstol 

8  verk. Totalt  
16 MW 

I drift 2009 

6) Mora Bösjövarden Windkompaniet, 
OX2 

2008 
Bygglov – K 
Miljöanmälan - K 
 

9 verk, totalt 
22,5 MW 

I drift 2013 

7) Mora Kyrkberget Renewable Energy 
Scanidnavia, Nor-
disk Vindkraft 

2007  
Byggglov –K. Över-
klagad. Nytt beslut 
2009 
Miljötillstånd-Lst 
 

10 verk. Totalt 
23 MW 

I drift 2011 

8) Mora Rossberget Dala Vind AB 2008  
Miljötillståndsprocess 
– Lst, Mark- och mil-
jödomstol, Mark- och 
miljööverdomstol 

Planeras till 15 
verk och max 
45 MW 

Ärendet av-
vecklat 
 

9) Mora Bosberget Wallenstam AB 2008  
Sökt bygglov-K, posi-
tivt förhandsbesked. 
Miljötillståndsprocess 
- Lst 

Planeras till 19 
verk 

Ärendet  
avstyrkt 
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10) Orsa Skäftberg Orsa Besparingsskog 
och 
Fortum Generation 

2007 
Bygglov-K 
Miljötillstånd - Lst 

8 verk och max 
24 MW 

Tillstånd, ej by-
ggt 

11) Orsa Härkamäck och 
Märråsen 

Deltavind, Own-
power 

2005 
Bygglov för 1 verk 
(Deltavind) 
2007 Sökt bygglov 
för 13 verk vid Här-
kamäck 
 

Planeras till 13 
verk 

Bordlagt, fler 
intressenter. Ex-
ploatörerna 
uppmanas koor-
dinera sig 

12) Orsa Mässingsberget Windkompaniet, 
OX2 

2010  
Bygglov - K 
Miljötillstånd, Lst 

11 verk, totalt 
22 MW 

I drift 2013 
 

13) Vans-
bro 

Kajsberget 
(Finnmarken) 

Bergvik Skog AB 2011-2012, samråd-
sprocesser 

Cirka 80-100 
verk 

Ärendet 
bordlagt 

 
 

Kommun, 
vindkraftsetablering 
 

Markägo-
struktur 

1) Konkurrerande 
eller 
2) Kompatibla 
intressen 

 Fysisk markplanering  

Falun, Sörskog Privatägd 1) Friluftsliv, risk för 
skogsavverkning 
2) Skogsbruk  

 Gammal översiktsplan indi-
kerar bullerstört omrd. 

 

Falun, Linghed Privatägd/ 
bolagsägd 

2) Skogsbruk  -  

Falun, Jädraås Besparings 
skog 

2) Skogsbruk  Delvis riksintresseområde 
vindkraft 

 

Falun, Svartnäs Bolagsmark 1) Fastighetsvärde, 
Naturupplevelser 
2) Skogsbruk 

 Delvis riksintresseomr åde 
vindkraft 

 

Mora, Säliträdberget Besparings-
skog, svenska 
kyrkan, bo-
lagsmark 

2) Skogsbruk  Riksintress vindkraft   

Mora, Bösjövarden Besparings-
skog 

2) Skogsbruk  Kommunalt intresseområde 
För vindkraft 

 

Mora, Kyrkberget Besparing-
skog 
/Bolagsmark 

1) Planerat naturre-
servat 
1) Malung-Sälen 
kommun kritisk pga 
visuella konsekven-
ser. 

 Kommunalt intresseområde 
för vindkraft 

 

Mora, Rossberget Besparings-
skog 

1) Visuella konsekv-
enser  

 Delvis kommunalt intresse-
område för vindkraft 
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Mora, Bosberget Privatägd 1) Visuella konsekv-
enser 

 Utanför kommunalt intres-
seområde - vindkraft  

 

Orsa, Skäftberget Besparings-
skog 

2) Skogsbruk   Riksintresse  

Orsa, Härkamäck och 
Märråsen 

Privatägd 1) Bullerrisk för 
naturreservat 

 Riksintresse (Härkamäck)  

Orsa, Mässingsberget Bolagsmark -  Riksintresse  

Vansbro, Finnmarken Bolagsmark 1) Turism, jakt, kul-
turliv 
2) Skogsbruk 

 Vindkrafts 
förbud 
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