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SAMMANFATTNING 
Sveriges regering har tagit fram en nationell planeringsram för vindkraft som inkluderar 30 TWh 

installerad effekt år 2020. Negativa attityder mot vindkraft kan dock bromsa upp och hindra specifika 

vindkraftsprojekt, vilket skapar en utmaning för att uppnå målen. En problematik för vindkrafts-

projektörer i Sverige är att även om majoriteten av lokalbefolkningen är positivt inställda till en 

etablering, kan det vara tillräckligt att en person agerar rättsligt för att ett projekt ska fördröjas eller 

hindras. Motstånd mot vindkraft baseras ofta på subjektiva uppfattningar, vilket innebär att det är svårt 

att hitta en generell lösning för att öka acceptansen bland lokalbefolkningen. Ibland baseras motståndet 

på den lokala påverkan en vindkraftsanläggning förväntas medföra medan det i andra fall snarare är ett 

motstånd mot de som driver ett projekt eller det sätt projektet genomförs på. 

Denna studie syftar till att kvalitativt undersöka hur lokalbefolkningens acceptans till vindkraftsprojekt 

påverkas av kommunikationen i planerings- och prövningsprocessen, samt identifiera åtgärder som 

kan öka acceptansen för nyetableringar av vindkraft. Detta har utförts med hjälp av intervjuer med 

projektörer, myndigheter och konsulter som delgivit sina tidigare erfarenheter från olika vindkrafts-

projekt. Informationen har sammanställts och kopplats till teorier kring attityder och kommunikation 

för att sedan resultera i en rekommendation för projektörers framtida arbete. 

Studien har resulterat i bland annat ett antal faktorer som kan påverka acceptansnivån och attityderna 

hos lokalbefolkningen, som därmed är viktiga för projektören att ta hänsyn till i kommunikationen 

med de närboende. En vindkraftsetablering innebär för många en förändring av närområdet och kan 

skapa en känsla av oro för hur etableringen ska påverka människor och miljö. En etablering kan även 

skapa en känsla hos de närboende av att de inte har kontroll och bestämmanderätt över sin närmaste 

omgivning och livssituation. Oro samt känslan av att sakna kontroll kan skapa negativa attityder och 

bör därför fokuseras på under projektet. Ett sätt att erbjuda lokalbefolkningen kontroll är att involvera 

dem i projektet samt förklara samråds- och tillståndsprocessen. Ett sätt att stilla oro är att delge de 

närboende saklig och korrekt information kontinuerligt under hela projektet. Det är viktigt att 

involvera lokalbefolkningen för att de inte ska känna sig åsidosatta, men om lokalbefolkningen 

involveras är det viktigt att deras åsikter har en reell effekt på etableringen. 

Människor litar på information de får från en tillitsfull person. Därför är det viktigt att projektören 

inger förtroende och vinner tillit från lokalbefolkningen. Detta kan fås genom att ha en ärlig, öppen 

och respektfull kommunikation. Det är även viktigt att projektörer visar att de tar hänsyn till och 

lyssnar på lokalbefolkningens åsikter och oro, oavsett om dessa är relevanta för tillståndsprövningen 

eller inte. Det är viktigt med en tidig och proaktiv kommunikation då studiens resultat påvisat att det är 

svårt att förändra negativa attityder. Om människor bygger en negativ attityd på felaktig information, 

rykten eller spekulationer är det svårt att ändra dessa attityder i efterhand. Därför är det viktigt att 

aktivt informera människor tidigt i processen. Projektören bör tidigt i processen kartlägga intressenter 

och deras eventuella oro i syfte att sammanställa en kommunikationsplan.  

Resultaten visar tydligt att ett utställningssamråd har större förutsättningar att skapa en lokal 

förankring för ett projekt än ett presentationssamråd. Vid ett presentationssamråd är det svårt för alla 

människor att komma till tals och ställa sina frågor eller lämna synpunkter. Vid en utställning sker en 

dialog mellan projektörer och närboende, vilket innebär att samtalet kan fokusera på den enskilde 

individens oro. Risken för feltolkningar och missförstånd minskar då projektören kan anpassa dialogen 

till den närboende. Övriga åtgärder som kan öka acceptansen för vindkraftsprojekt är bland annat 

ekonomisk ersättning och fältbesök. Ekonomisk ersättning kan ge en individuell tillfredställelse. 

Fältbesök och liknande åtgärder kan ge de närboende nya erfarenheter av vindkraft, vilka kan stilla 

lokalbefolkningens oro och därmed påverka attityden mot specifika vindkraftsetableringar positivt.  



   

 

 

ABSTRACT 
The Swedish government has established a national planning framework for wind power, including a 

goal of 30 TWh of installed capacity by 2020. It has however been proven difficult to reach these 

goals since negative attitudes towards wind power projects can hinder the development. One main 

issue is that even though the majority of the local community is positive to a wind power 

establishment, it can be enough that one person take legal action against it for the project to be 

interrupted. Resistance towards wind power is often subjective which means that it is difficult to find a 

general solution to increase the acceptance among the local community. People often resist the local 

impact wind turbines might cause, but the resistance could also be towards those who carry out the 

project or how the project is conducted. 

This study aims to qualitatively investigate how communication throughout the planning- and 

permission process affect the level of acceptance among the local community, as well as to identify 

measures which can raise the acceptance for wind power projects. Interviews have been conducted 

with project planners, authorities and consultants in order to gather their experiences from previous 

projects. This information has been related to theories regarding attitudes and communication and has 

resulted in a recommendation of how future projects should be conducted in order to raise the local 

acceptance. 

The study results in several factors that affect the level of acceptance and the attitudes among the local 

community. These factors are important for the project planner to take into account when 

communicating with the public. A wind power establishment is for many people a huge change in the 

surroundings, and can create a feeling of worry and anxiety related to how the establishment will 

affect humans and the environment. A project might also cause a feeling of not being in control. These 

two feelings can create negative attitudes towards a project. One way to create a feeling of control is to 

involve the local community in the project and to explain for them the process of planning a project 

and applying for permission. In order to ease worries, the project planner should share objective and 

accurate information. 

People tend to trust the information they receive from a person they consider trustworthy. Therefore it 

is important for the project planner to act in a trustworthy manner, for example by being honest and to 

use a transparent and respectful communication. It is also important that the project planner listen to 

the public’s opinions and worries, even though they are not relevant for the permission process. The 

study proves the difficulty of changing already negative attitudes, which emphasise the importance of 

an early and proactive communication. If people create a negative attitude based on false information, 

rumours or speculations, it is hard to change their attitudes afterwards. Therefore it is important to map 

actors in the community and their potential worries, with the purpose to construct a communication 

plan. 

The results clearly indicate that a consultation meeting in the shape of an exhibition instead of a 

presentation has a higher potential for creating a local acceptance towards a project. With only a 

presentation not everyone will have their saying. An exhibition enables a dialogue between the project 

planner and individual inhabitants where opinions and questions can be more easily communicated 

between the parties. The project planner can also easily adapt the dialogue to decrease the risk of 

misperceptions and confusions. Other measures that can increase the level of acceptance are 

economical compensation as well as field trips, where the inhabitants can create their own opinion of 

the impact from wind turbines. It can ease worries and thereby create positive attitudes towards wind 

power projects.  
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1 INTRODUKTION 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till studien samt dess syfte, frågeställningar och valda 

avgränsningar. Även en disposition presenteras med syfte att vägleda läsaren vidare genom rapporten. 

1.1 BAKGRUND 
År 2009 fastställdes Europaparlamentets och rådets direktiv, 2009/28/EG, gällande främjande av 

användningen av energi från förnybara energikällor. I detta direktiv ställdes krav på medlemsländerna 

i Europeiska Unionen, vilket för Sveriges del innebär ett krav att andelen förnybar energi, av den 

totala energianvändningen, ska vara 49 procent år 2020. (European Parliament and the Council, 2009) 

Utifrån detta direktiv har regeringen satt nationella mål med visionen om en hållbar och resurseffektiv 

energiförsörjning år 2050, utan nettoutsläpp av växthusgaser. Bland annat innefattar målen att andelen 

förnybar energi år 2020 ska vara minst 50 procent av den totala energianvändningen. För att uppnå 

detta mål har bland annat en nationell planeringsram för vindkraft tagits fram. Planen inkluderar 30 

TWh installerad kapacitet år 2020 varav 20 TWh landbaserad och 10 TWh havsbaserad. 

(Regeringskansliet, 2010) Under 2014 producerades 11,5 TWh från vindkraft, vilket motsvarade cirka 

8 procent av den totala elkonsumtionen. (Svensk vindenergi, 2015) 

Det har dock visat sig vara en utmaning att uppnå dessa mål och det finns flera faktorer som påverkar 

vindkraftens utveckling i Sverige. Bland annat kan en negativ inställning till vindkraft bland 

lokalbefolkningen bromsa upp och hindra specifika projekt. Lokalbefolkningens motstånd kan påverka 

de beslut som tas av lokala myndigheter som i och med det kommunala vetot har den slutgiltiga 

beslutsrätten för vindkraftsetableringar i Sverige. En problematik för vindkraftsprojektörer i Sverige är 

att även om majoriteten av lokalbefolkningen är positivt inställda till en etablering kan det vara 

tillräckligt att en person agerar rättsligt för att ett projekt ska fördröjas eller hindras. (Klintman & 

Waldo, 2008) 

Vindkraftens globala miljöfördelar är ett vanligt argument för vindkraftsanläggningar medan mot-

argumenten istället ofta fokuserar på lokala miljö- och hälsoeffekter (Klintman & Waldo, 2008). 

Vindkraftverk ger upphov till olägenheter och effekter på den lokala miljön genom till exempel ljud, 

skuggor, reflektioner samt förändringar i landskapet. En visuell påverkan är vanligtvis oundviklig på 

grund av att vindkraftverken bör placeras på platser med goda vindförhållanden som till exempel 

öppna slätter, kustområden och höjder. Dessutom är vindkraftverken höga med roterande rotorblad 

vilket attraherar ytterligare uppmärksamhet. Vindkraft kan vara en lösning för att minska de globala 

utsläppen av växthusgaser och annan miljöpåverkan från energisektorn. En problematik som uppstår 

är att endast en del av samhället tar bördan till förmån för hela samhället, vilket kan skapa ett lokalt 

motstånd mot en specifik vindkraftsetablering. (Wizelius, 2007) 

Motstånd mot vindkraft baseras ofta på subjektiva uppfattningar, vilket innebär att det är svårt att hitta 

en generell lösning för att öka acceptansen bland lokalbefolkningen. Ibland baseras motståndet på den 

lokala påverkan en vindkraftsanläggning förväntas medföra medan det i andra fall snarare är ett 

motstånd mot de som utför och driver ett projekt. Motståndet kan vara kopplat till flertalet faktorer 

som berör planerings- och etableringsprocessen, till exempel hur kommunikationen med lokal-

befolkningen sker, om lokalbefolkningen tillåts vara involverade i projektet samt ekonomiska faktorer. 

(Klintman & Waldo, 2008) För att underlätta vindkraftens utveckling i Sverige är en planerings- och 

etableringsprocess som ökar samsynen vid vindkraftsetableringar viktig. Denna studie kommer därför 

att undersöka vilka åtgärder som kan öka acceptansen för vindkraftsetableringar samt vilka faktorer 

som skapar, påverkar och förändrar en attityd. 
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1.2 SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka planerings- och etableringsprocessen för vindkraft i Sverige 

med fokus på hur lokalbefolkningens acceptans är kopplad till kommunikationen mellan projektörer 

och lokalbefolkningen. Målet är att identifiera åtgärder som kan öka acceptansen och minska 

motståndet för nyetableringar, samt göra en sammanställning för hur kommunikation och samråd med 

lokalbefolkningen bör utföras. För att skapa en djupare förståelse för varför vissa åtgärder ökar eller 

minskar acceptansen ska de empiriska resultaten stödjas av teorier kring attityder och kommunikation. 

Studien ska fokusera på de faktorer gällande kommunikation och dialog som påverkar acceptansen för 

specifika vindkraftsetableringar, både positivt och negativt, och resultera i en rekommendation för hur, 

när och i vilken utsträckning lokalbefolkningen bör involveras i ett vindkraftsprojekt. Även andra 

faktorer som inte är direkt kopplade till kommunikation och dialog undersöks. Målet är att identifiera 

dessa åtgärder och faktorer utifrån erfarenheter och åsikter från projektörer, konsulter samt 

myndigheter. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
För att uppfylla detta syfte kommer följande frågeställningar besvaras. 

F1. Hur kan kommunikation och dialog med lokalbefolkningen utföras för att öka acceptansen 

och minska motståndet för specifika vindkraftsprojekt? 

F2. Hur, när och i vilken utsträckning bör lokalbefolkningen involveras i ett vindkraftsprojekt? 

F3. Vilka övriga åtgärder kan öka lokalbefolkningens acceptans och minska motståndet till ett 

specifikt vindkraftsprojekt? 

1.3.1 FRÅGESTÄLLNINGARNAS KOPPLING TILL SYFTET 

Frågeställningarna kommer till största del besvaras med hjälp av intervjuer med projektörer, konsulter 

och representanter från myndigheter som varit involverade i tidigare vindkraftsprojekt. De empiriska 

resultaten kopplas sedan till teorier för att skapa en djupare förståelse samt konfirmera resultaten. 

F1. Hur kan kommunikation och dialog med lokalbefolkningen utföras för att öka acceptansen 

och minska motståndet för specifika vindkraftsprojekt? 

Resultatet kommer att baseras till stor del på erfarenheter som kan ge en indikation på hur 

kommunikation samt samrådets utformning har påverkat projektens resultat. Syftet med denna 

frågeställning är att utifrån de intervjuades erfarenheter identifiera hur olika kommunikationsstrategier 

har påverkat acceptansnivån i specifika projekt. 

F2. Hur, när och i vilken utsträckning bör lokalbefolkningen involveras i ett vindkraftsprojekt? 

Syftet med denna frågeställning är att utifrån tidigare erfarenheter identifiera hur och när 

lokalbefolkningen bör integreras i projektet samt vilka strategier som gett bra respektive dåliga 

resultat. Denna fråga inkluderar även hur projektörer med hjälp av kommunikation och andra åtgärder 

kan involvera lokalbefolkningen i projekt.   

F3. Vilka övriga åtgärder kan öka lokalbefolkningens acceptans och minska motståndet till ett 

specifikt vindkraftsprojekt? 

Syftet med denna fråga är att bredda resultatet och använda erfarenheter som inte är kopplat explicit 

till kommunikation och dialog. Detta genom att identifiera andra framgångsrika åtgärder som ökar 

acceptansen och minskar motståndet. Detta för att belysa att det kan finnas andra åtgärder som kan 

påverka lokalbefolkningens attityd till specifika vindkraftsprojekt. 

  



  INTRODUKTION 

3 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Denna studie avgränsas till planerings- och prövningsprocessen av vindkraftsetableringar i Sverige, då 

dessa kraftigt påverkas av svensk lagstiftning. Studien fokuserar till större del på lokalbefolkningens 

motstånd relaterat till kommunikation och samrådsprocessen vid vindkraftsetableringar snarare än till 

vindkraft och vindkraftverk i sig. Studiens resultat kopplas till befintlig lagstiftning och fokuserar inte 

på att förändra denna. Studien kommer inte argumentera för vindkraft som energikälla utan har i syfte 

att vara ett hjälpmedel för projektörer i arbetet att skapa samsyn vid vindkraftsetableringar. 

Lokalbefolkningen antas i denna studie vara de personer som direkt berörs av en vindkraftsetablering 

och därmed ingår i samrådskretsen och har rätt att överklaga beslut. Endast anmälnings- och 

tillståndspliktiga anläggningar studeras då mindre anläggningar inte berörs av krav för tillstånds-

ansökan eller anmälan enligt miljöbalken. 

1.5 DISPOSITION 
I studiens andra kapitel, Problembakgrund, presenteras först en introduktion av planerings- och 

prövningsprocessen för vindkraftsetableringar i Sverige, samt den lagstiftning som påverkar dessa 

processer. Därefter, i tredje kapitlet Nulägesbeskrivning attityder och acceptans för vindkraft, 

presenteras det nuvarande kunskapsläget och tidigare forskning gällande lokalbefolkningens acceptans 

och attityder för vindkraft. Det fjärde kapitlet, Metod, presenterar ingående de metoder som använts i 

arbetet. I det femte kapitlet, Teoretisk referensram, presenteras teori relevant för studien. Här ges en 

introduktion till hur attityder skapas, påverkas och förändras. Därefter ges en introduktion till olika 

kommunikationsteorier med fokus på kommunikation med allmänheten. De empiriska resultaten 

sammanfattas och exemplifieras med hjälp av citat i det sjätte kapitlet, Empiriska resultat. I det sjunde 

kapitlet Analys och diskussion av empiriska resultat, analyseras de empiriska resultaten med hjälp av 

det som tas upp i den teoretiska referensramen. I det åttonde kapitlet, Generell diskussion, ges 

reflektioner kring den valda metoden, resultatets reliabilitet och generaliserbarhet samt jämförelser 

med tidigare studier. I det nionde kapitlet, Slutsatser och rekommendationer, sammanfattas resultatet 

enligt frågeställningarna och en slutgiltig rekommendation ges för hur kommunikationen under projekt 

bör genomföras. I slutet av kapitlet ges även en rekommendation för framtida studier inom ämnet. 

Rapportens disposition presenteras i form av ett flödesschema i Figur 1 på följande sida.  
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Figur 1: Flödesschema av rapportens disposition. 

Teoretisk referensram 

Attityder och kommunikation 

Nulägesbeskrivning 

En nulägesbeskrivning av attityder och acceptans för vindkraftsetableringar i Sverige. 

Slutsatser och rekommendationer 

Resultatet sammanfattas i en slutsats enligt frågeställningarna tillsammans med en rekommendation för hur kommunikation och   

dialog med närboende bör utföras i framtida projekt. 

Generell diskussion 

Reflektion kring den valda metoden, resultatet och 

kopplingen till andra studier 

Empiriska resultat 

Sammanställning av empiriska resultat.  

Analys och diskussion av empiriska resultat 

Analys av resultaten med hjälp av den teoretiska   

referensramen. 

Metod 

Beskriver tillvägagångssätt för litteraturstudie samt insamling 

och analys av empiriska resultat. 

Problembakgrund 

Inkluderar en beskrivning av planerings- och etableringsprocessen för vindkraft. 

Introduktion 

Inkluderar en introduktion samt syfte, frågeställningar och avgränsningar. 



  PROBLEMBAKGRUND 

5 

 

2 PROBLEMBAKGRUND 

I detta kapitel ges en introduktion till vindkraftsetableringar i Sverige och kapitlet är uppdelat i två 

övergripande delar, den generella planeringsprocessen samt den generella prövningsprocessen. En 

introduktion ges till den lagstiftning som påverkar respektive process. 

Två problematiska faktorer för en framgångsrik planering av vindkraftsetableringar är den fysiska 

planeringen samt allmänhetens acceptans till ett specifikt projekt (Wolsink, 2007). Flertalet lagar 

påverkar den fysiska planeringen och påvisar lämpligheten av ett projekt. De mest centrala lagar som 

påverkar vindkraftsetableringar är miljöbalken samt plan- och bygglagen. Miljöbalken är en 

författningssamling av Sveriges miljölagstiftning och dess övergripande mål är att främja en hållbar 

utveckling. Den syftar till att skydda bland annat människors hälsa, natur- och kulturvärden samt 

främja en god hushållning av naturresurser. Miljöbalkens så kallade hushållningsbestämmelser ger en 

tolkning för vad en god hushållning med den fysiska miljön innebär och tillämpas ofta vid 

intressekonflikter vid användning av mark- och vattenområden. (Boverket, 2009) 

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar den fysiska planeringen av mark- och vattenområden samt 

kontrollerar bebyggelse genom bland annat bygglovsprövningen. I denna bakgrundsbeskrivning 

kommer främst den generella lagstiftning som påverkar planerings- och prövningsprocessen 

presenteras. Även andra lagar kan påverka vindkraftsetableringar, men presenteras inte vidare i denna 

studie. Det kan till exempel krävas tillstånd enligt kulturminneslagen om ett fornminne riskerar att 

påverkas av en etablering eller tillstånd enligt ellagen om en elektrisk starkströmsledning ska byggas. 

(Boverket, 2009)  

2.1 PLANERINGSPROCESSEN 
Fysisk planering handlar om planering av framtida användning av mark- och vattenområden samt var 

bebyggelse och infrastruktur ska vara lokaliserad och hur den ska vara utformad. Den fysiska 

planeringen kan ske på nationell, regional eller kommunal nivå och kan ha en rättsligt bindande eller 

vägledande karaktär. Kommunen har huvudansvaret för den fysiska planeringen inom kommunens 

geografiska gränser genom det så kallade planmonopolet. Den kommunala planeringen kan delas upp i 

översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner. (Michanek & Zetterberg, 2012) 

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som översiktligt beskriver användningen av 

kommunens alla mark- och vattenområden
1

. Gällande vindkraft kan översiktsplanen innehålla 

föreskrifter för områden kommunen finner särskilt lämpliga eller olämpliga för vindkraftsetableringar. 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan ska istället vara vägledande vid lokaliserings- och 

tillståndsärenden. (Boverket, 2012) Detta gäller även för regionsplanen som är en gemensam 

planläggning för ett område som sträcker sig över flera kommungränser. Kommun- och regionsplaner 

ska tas i beaktande vid myndighetsbeslut som till exempel vid tillstånds- och bygglovsprövningar för 

vindkraft. (Michanek & Zetterberg, 2012)  

Staten kan påverka planmonopolet genom nationella mål och så kallade riksintressen. Ett område som 

utpekas som riksintresse ska företrädesvis användas för det ändamål det är mest lämpat för och 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av området. Ett område 

kan utpekas som riksintresse för vindbruk om det anses vara särskilt lämpligt för utvinning av 

                                                   

 

1 3 kap. 1, 2, 5 §§ plan- och bygglag (2010:900) 
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elproduktion från vindenergi. Det innebär att områden med de bästa vindresurserna bör användas för 

vindbruk. Utpekandet av riksintressen är en del i arbetet för att uppnå planeringsmålet om 30 TWh 

vindkraft och i Sverige är Energimyndigheten ansvarig för att utpeka områden särskilt lämpliga för 

vindbruk. (Energimyndigheten, 2013a) I översiktsplanen ska områden av riksintresse för vindbruk 

klargöras och beaktas. Vid kommunala prövningar för mark- och vattenanvändning ska riksintressena 

vara vägledande och det är länsstyrelsens uppgift att se till att kommunerna följer reglerna kring 

riksintressen. (Mels & Aronsson, 2010) 

När en översiktsplan upprättas ska kommunen samråda med bland annat länsstyrelsen, regionala organ 

och närliggande kommuner. Kommunens invånare ska också ha möjlighet att delge sina åsikter om 

planen, de kan dock endast överklaga lagligheten av en översiktsplan och inte dess lämplighet. Det 

innebär att planen kan överklagas om de formella reglerna kring planförfarandet inte har följts, till 

exempel att planen strider mot en annan lag eller författning. Planens innehåll i sig kan inte 

överklagas. (Michanek & Zetterberg, 2012) 

Områdesbestämmelser och detaljplaner är rättsligt bindande och ska reglera lokalisering och 

utformning av byggnader och anläggningar. En områdesbestämmelse är mindre detaljrik och medför 

ingen byggrätt. En detaljplan ska vara detaljrik och beskriva placering och utformning av till exempel 

byggnader och gator inom ett visst område. I en detaljplan kan belastningsgränser förskrivas ett visst 

område, det kan till exempel vara högsta tillåtna värden för luftföroreningar, buller, ljud och andra 

olägenheter som regleras i miljöbalken för miljöfarlig verksamhet. Då dessa planer är rättsligt 

bindande för både enskilda och myndigheter får användandet av mark- och vattenområden inte bryta 

mot detaljplanen. Det innebär att en prövningsmyndighet inte kan ge tillstånd eller bygglov till en 

vindkraftsetablering om denna bryter mot en detaljplan. Vid vindkraftsetableringar krävs en detaljplan 

om etableringen ska uppföras i ett område med stor efterfrågan för bebyggande och om den inte 

prövas för tillstånd enligt miljöbalken
2
. I en detaljplan ges markägare byggrätt i enighet med planen. 

(Michanek & Zetterberg, 2012) 

Vid upprättandet av detaljplaner och områdesbestämmelser ska kommunen samråda med läns-

styrelsen, statliga myndigheter, kommunala organ, organisationer samt enskilda som kan beröras av 

planen. Under samrådet informeras berörda om planen och de ges möjlighet att påverka planens 

utformning via yttranden. Kommunen ska ta berördas åsikter i beaktande, men är inte rättsligt tvingad 

att tillgodose dessa. Därefter ska planen finnas tillgänglig för allmänheten som under en viss 

tidsperiod har möjlighet att ge sina synpunkter. Även dessa synpunkter ska tas i beaktande. Endast 

personer som ”beslutet angår” kan överklaga en detaljplan och en överklagan kan endast ske om 

synpunkter lämnats under uppvisningstiden. (Michanek & Zetterberg, 2012) 

2.2 PRÖVNINGSPROCESSEN 
Vindkraftverk klassas normalt som miljöfarlig verksamhet och prövas därmed enligt kapitel 9 

miljöbalken genom en anmälan eller ansökan om tillstånd för att uppföra ett vindkraftverk. Beroende 

på anläggningens storlek och lokalisering prövas den av kommun, länsstyrelse eller mark- och 

miljödomstolen. (Nätverket för vindbruk, 2012) Prövningsprocessen skiljer sig beroende på 

verksamhetens miljöpåverkan. Miljöfarliga verksamheter kan delas in i tre olika nivåer beroende på 

hur omfattande dess miljöpåverkan är. En så kallad A-verksamhet har en betydande miljöpåverkan och 

är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Den prövas vid mark-och miljödomstolen. En B-verksamhet har 

                                                   

 

2 4 kap 3§ plan- och bygglag (2010:900) 
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en mindre omfattande miljöpåverkan, men är också tillståndspliktig enligt miljöbalken. Den prövas av 

länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Mindre anläggningar med endast en begränsad miljö-

påverkan kallas C-verksamheter och är endast anmälningspliktiga. Prövning sker då via en anmälan 

till berörd kommun. Vindkraftsetableringar kan maximalt klassas som B-verksamheter. 

(Energimyndigheten, 2012)  

I följande delar av kapitlet presenteras prövningsprocessen för tillståndspliktiga respektive 

anmälningspliktiga verksamheter. I Tabell 1 ges en sammanfattande beskrivning av definition och 

krav för olika former av vindkraftsanläggningar. 

Tabell 1: Övergripande beskrivning av definition och krav för olika former av vindkraftsanläggningar. 

(Energimyndigheten, 2015a,b,c) 

 Definition Klass Prövningsmyndighet 

Tillståndspliktig 

vindkraft 

Stora anläggningar 

 ≥ 7 verk > 120 m* 

 Gruppstation > 150 m*

  

B-verksamhet Miljöbalkstillstånd 
Länsstyrelsen 

 

Kommunal tillstyrkan 

Berörd kommun 

 Vattenverksamhet 

 Inom svensk 

territorialgräns 

Vatten-

verksamhet 
Miljöbalkstillstånd 
Mark- och miljödomstolen 

(ev. även länsstyrelsen) 
 

Kommunal tillstyrkan 

Berörd kommun 

Anmälningspliktig 

vindkraft 

Medelstora anläggningar 

 1 verk > 50 m* 

 Gruppstation ≥ 2 verk 

C-verksamhet Miljöbalksanmälan 
Berörd kommun 

 

Bygglov 
Berörd kommun 

*höjd över marken inklusive rotorblad 

2.2.1 TILLSTÅNDSPLIKTIG VINDKRAFT 

Vindkraftverk som placeras på land och klassas som en stor anläggning är tillståndspliktig enligt 

miljöbalken. En stor anläggning definieras som två eller fler vindkraftverk som står tillsammans 

(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter eller för 

sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken är 

högre än 120 meter. Dessutom gäller tillståndsplikt för varje tillkommande verk högre än 120 

respektive 150 meter som placeras i en redan tillståndspliktigt gruppstation eller placeras så att en 

gruppstation övergår gränsen för tillståndsplikt. En stor anläggning klassas som B-verksamhet och har  

därmed tillståndsplikt vilket prövas av länsstyrelsen
3
. (Energimyndigheten, 2015a) 

Vindkraftsanläggningar som lokaliseras i vattenområden, inom svensk territorialgräns, klassas som 

vattenverksamhet och omfattas förutom av tillståndsplikt för miljöfarlig verksamhet även av tillstånds-

plikt för vattenverksamhet enligt kapitel 11 miljöbalken. (Energimyndigheten, 2015b) En vatten-

verksamhet prövas av mark- och miljödomstolen. Tillstånd för miljöfarlig verksamhet prövas hos 

länsstyrelsen, men kan inkluderas i ansökan för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen för 

att underlätta prövningsprocessen. (Energimyndigheten, 2012) Sveriges territorialgräns sträcker sig 

som mest cirka 22 kilometer ut från kusten, där Sveriges ekonomiska zon tar vid. (Energimyndigheten, 

                                                   

 

3 21 kap. 10§ och 11§ miljöprövningsförordningen (2013:251) 
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2015b) Vid etablering av vindkraft i Sveriges ekonomiska zon krävs tillstånd av regeringen enligt 

lagen om Sveriges ekonomiska zon
4
 (Energimyndigheten, 2012). 

När en anläggning fått tillstånd enligt miljöbalken krävs inget bygglov enligt plan- och 

bygglovsförordningen
5
, dock krävs en bygganmälan. Utöver tillstånd för miljöfarlig verksamhet och 

eventuell vattenverksamhet krävs även en tillstyrkan för etableringen från berörd kommun. 

(Energimyndigheten, 2012) I Figur 2 presenteras den huvudsakliga prövningsprocessen för stora 

vindkraftsanläggningar. Den inkluderar processen för ansökan av miljöbalkstillstånd samt kommunens 

tillstyrkan. För vattenverksamhet ska tillstånd för vattenverksamhet och eventuellt tillstånd för 

lokalisering i Sveriges ekonomiska zon även läggas till. 

 

SAMRÅD 

Enligt miljöbalken ska den verksamhetsutövare som planerar en verksamhet eller åtgärd med 

betydande miljöpåverkan uppföra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), där miljökonsekvenserna 

för den planerade verksamheten ska bedömas. Samrådet ska ligga som grund för uppförandet av 

MKB:n genom att berörda parter kan lämna synpunkter om till exempel verksamhetens lokalisering 

eller potentiella miljöpåverkan. (Michanek & Zetterberg, 2012) Processen för miljöbalkstillstånd 

inleds med att verksamhetsutövaren skall hålla ett samråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och 

enskilda som särskilt berörs av en planerad verksamhet
6
. Syftet med samrådet är att skapa en 

förankring hos berörda parter och ge dem möjlighet att uttrycka sina synpunkter om vad som bör 

belysas i MKB:n. (Naturvårdsverket, 2015a) Under samrådet kan berörda parter upplysa verksamhets-

utövaren om kända och befarade omständigheter som kan påverka beslutet om tillstånd. Det kan till 

exempel vara omständigheter som innebär att alternativa lösningar och lokaliseringar bör utredas. 

Närboende kan tillgodose projektören information om omgivningen som bygger på deras lokal-

kännedom. Ett väl genomfört samråd kan därmed underlätta arbetet med MKB:n samt minska risken 

för kompletteringskrav senare i tillståndsprocessen. Det kan också skapa en samsyn angående vilka 

sakfrågor som bör belysas i MKB:n, samt visa vilka farhågor berörda parter har. Det är verksamhets-

utövaren som är ansvarig för att samrådet genomförs på ett sätt som uppfyller lagens krav. Brister i 

samrådsprocessen kan innebära att prövningsmyndigheten avvisar tillståndsansökan. (Miljösamverkan 

Sverige, 2013) 

I ett inledande skede ska verksamhetsutövaren sammanställa information angående den planerade 

verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning samt den förutsedda miljöpåverkan i ett så kallat 

samrådsunderlag. Detta ska lämnas till länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten samt särskilt berörda i god 

tid innan samrådet. (Energimyndigheten, 2015d) Oftast sker först ett så kallat myndighetssamråd 

                                                   

 

4 5§ Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon 
5 6 kap 2§ plan- och bygglovsförordningen (2011:338) 
6 6 kap 4§ miljöbalken (1998:808) 

Miljöbalkstillstånd Samråd MKB Ansökan om 

tillstånd 

Kommunens tillstyrkan 

Beslut 

Figur 2: Prövningsprocessen för stora vindkraftsanläggningar. MKB står för miljökonsekvensbeskrivning. (Vindlov, 
2015a) 
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mellan verksamhetsutövaren, länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsen ska under samrådet 

verka för att MKB:n uppfyller den nivå gällande inriktning och omfattning som krävs för den 

kommande tillståndsprövningen. Länsstyrelsen roll är att stötta och vägleda verksamhetsutövaren för 

att underlätta den fortsatta tillståndsprocessen. (Miljösamverkan Sverige, 2013) 

Samråd ska även ske med enskilda som anses vara särskilt berörda av den planerade verksamheten i 

det så kallade allmänhetssamrådet (Miljösamverkan Sverige, 2013). När en verksamhet förutsetts ha 

en betydande miljöpåverkan ska samrådskretsen utvidgas och även inkludera övriga statliga 

myndigheter, kommuner, allmänhet och organisationer som berörs av den planerade verksamheten. 

Den utökade samrådskretsen väljs ut av verksamhetsutövaren med stöd av länsstyrelsen. Verksamheter 

som är tillståndspliktiga enligt kapitel 9 och 11 miljöbalken, antas alltid medföra en betydande 

miljöpåverkan
7
 och därmed ska stora vindkraftsanläggningar placerade på land och till havs alltid 

genomföra ett utvidgat samråd. (Michanek & Zetterberg, 2012) När samrådet inkluderar en utökad 

krets kan det vara lämpligt att information sprids via en annons i en ortstidning eller genom ett möte. 

Det viktiga är att så många som möjligt ska informeras om samrådet och därmed ges möjlighet att 

lämna synpunkter om projektet. (Miljösamverkan Sverige, 2013) 

Samrådet ska ske i god tid innan en MKB upprättas och tillståndsansökan lämnas in. Detta för att 

berörda parter ska ha möjlighet att lämna synpunkter samt påverka innehållet och utformningen av 

MKB:n (Michanek & Zetterberg, 2012). Samrådsprocessen kan dock variera mellan verksamhets-

utövare då det inte finns några formella krav på om samrådet ska utföras som fysiskt möte eller 

skriftligt. Det är verksamhetsutövarens ansvar att dokumentera de synpunkter som inkommit under 

samrådet. Detta tillsammans med information om hur samrådet genomförts sammanställs i en 

samrådsredogörelse vilken ska ingå i ansökan för miljöbalkstillstånd. (Miljösamverkan Sverige, 2013) 

En översiktlig beskrivning av samrådsprocessen presenteras i Figur 3 på följande sida. På grund av att 

alla tillståndspliktiga vindkraftsetableringar har en betydande miljöpåverkan följer dessa den röda 

processen till höger. Den blåa processen följs till exempel om en projektör väljer att söka tillstånd för 

en anmälningspliktig anläggning som inte anses ha betydande miljöpåverkan. 

                                                   

 

7 3§, punkt 1 förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
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Figur 3: Översiktlig beskrivning av samrådsprocessen för verksamheter (Miljösamverkan Sverige, 2013).  

Denna rapport fokuserar främst på kommunikationen under samrådet mellan projektören och 

allmänheten, därmed syftar ordet samråd vidare i rapporten till allmänhetssamrådet och inte 

myndighetssamrådet. 

  

Om länsstyrelsen ska besluta om 

verksamheten ska antas medföra en 

betydande miljöpåverkan eller inte. 

Underlag för samråd tas fram, tid för samrådsmöte bokas och underlaget skickas in senast 

tre veckor före samrådet. 

Om verksamheten alltid ska antas medföra 

en betydande miljöpåverkan 

Samråd med: 

• Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten 

• Enskilda som kan antas särskilt berörda 

Samråd med: 

• Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten 

• Enskilda som kan antas särskilt berörda 

En samrådsredogörelse lämnas till 

länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar beslut om 

verksamheten ska antas medföra en 

betydande miljöpåverkan eller inte. 

Mer omfattande 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas 

Samråd med utökad 

krets. 

Miljökonsekvens-

beskrivning upprättas i den 

omfattning det behövs 

Betydande 

miljöpåverkan 

Inte betydande 

 miljöpåverkan 

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning, inklusive uppgifter om de samråd som skett 

lämnas till prövningsmyndigheten. 



  PROBLEMBAKGRUND 

11 

 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska ingå i en ansökan för tillståndspliktig verksamhet enligt 

bland annat kapitel 9 och 11 miljöbalken, det vill säga miljöfarlig verksamhet samt vattenverksamhet
8
. 

Syftet med en MKB är att utgöra beslutsunderlag inför prövningen av en tillståndsansökan samt 

identifiera de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan 

medföra. En MKB möjliggör en integrerad bedömning av effekterna på människors hälsa och miljö. 

(Michanek & Zetterberg, 2012) Dessa effekter kan delas in i tre olika grupper utifrån miljöbalkens 

sjätte kapitel om miljökonsekvensbeskrivningar
9
. 

 Hälso- och miljöeffekter såsom ”effekter på människor, djur, växter, mark, luft, klimat, 

landskap och kulturmiljö”. 

 Effekter på ”hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt”. 

 Effekter på ”annan hushållning med material, råvaror och energi”. (Michanek & Zetterberg, 

2012) 

Vad en MKB ska innehålla beskrivs i miljöbalken
10

 som ”i den utsträckning det behövs med hänsyn 

till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, innehålla de uppgifter som behövs för att 

uppfylla syftet enligt 3§”. I 3§ beskrivs de effekter som finns sammanfattade i punktlistan ovan. 

Utöver detta ska en MKB för verksamheter och åtgärder med betydande miljöpåverkan även innehålla 

information om den planerade verksamhetens lokalisering, utformning, omfattning samt åtgärder för 

att undvika, avhjälpa eller minska skadlig påverkan. Den ska även innehålla uppgifter för att bedöma 

och påvisa påverkan från de identifierade effekterna, alternativ lokalisering för verksamheten eller 

åtgärden samt en beskrivning av de konsekvenser som uppstår om den implementeras eller inte.  

(Michanek & Zetterberg, 2012) 

TILLSTÅNDSANSÖKAN OCH BESLUT 

När samrådet är genomfört och en MKB är upprättad skickas en skriftlig ansökan om tillstånd till 

prövningsmyndigheten. MKB:n och tillståndsansökan ska kungöras i till exempel en ortstidning för att 

ge allmänheten möjlighet att yttra sig. Både ansökan och MKB:n ska finnas tillgängliga för 

allmänheten fram till dess att ärendet eller målet prövas. Även beslutet eller domen ska kungöras av 

tillsynsmyndigheten tillsammans med information om hur allmänheten kan få tillgång till information 

om beslutet eller domen. (Naturvårdsverket, 2015b) 

Beslutet kan sedan överklagas i en överinstans, för tillståndspliktig vindkraft överklagas länsstyrelsens 

beslut först till mark- och miljödomstolen och sedan mark- och miljööverdomstolen. Det är endast de 

som anses vara parter i målet som kan överklaga domen eller beslutet. Det kan vara till exempel den 

som domen eller beslutet angår, myndigheter eller organisationer. Det innebär att det är en rimlighets-

bedömning om vilka parter som har rätt att överklaga. En miljöorganisation kan ha rätt att överklaga 

en dom eller ett beslut när det gäller betydande miljöpåverkan. Organisationen ska vara ideell, varit 

verksam i minst tre år, ha minst 2000 medlemmar och verka för att tillvarata naturskydds- eller 

miljöintressen. (Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, 2012) 

 

                                                   

 

8 6 kap 1§ miljöbalken (1998:808) 
9 6 kap 3§ miljöbalken (1998:808) 
10 6 kap 7§ miljöbalken (1998:808) 
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KOMMUNAL TILLSTYRKAN 

Enligt miljöbalken får endast ett tillstånd ges för en vindkraftsetablering om den kommun där 

etableringen planeras tillstyrker tillståndet
11

. Detta kallas ofta det kommunala vetot och innebär att 

kommunen har den slutgiltiga beslutsrätten för om en vindkraftsanläggning får etableras eller inte. 

Kommunens tillstyrkan krävs endast vid tillståndspliktiga vindkraftsetableringar, alternativt 

anmälningspliktiga etableringar där tillstånd sökts frivilligt. För havsbaserad vindkraft inom Sveriges 

ekonomiska zon eller i andra fall där regeringen tillstyrkt tillstånd krävs inte kommunal tillstyrkan. 

(Energimyndigheten, 2015d) 

Kommunal tillstyrkan infördes 2009 för att undvika den dubbelprövning som skedde då 

tillståndspliktiga vindkraftsetableringar prövades enligt både miljöbalken och plan- och bygglagen. 

Dubbelprövningen berodde på att prövningarna till stor del behandlade samma frågor och för att 

undvika detta infördes prövning endast enligt miljöbalken. För att kommunerna ändå skulle ha 

inflytande över användningen av mark- och vattenområden infördes kommunal tillstyrkan. Detta var 

en åtgärd för att förenkla processen och göra den mindre tidskrävande, vilket i sin tur skulle öka 

antalet etableringar i Sverige. (Energimyndigheten, 2015d) 

Det finns dock osäkerheter kring hur regeln för kommunal tillstyrkan ska tillämpas. En osäkerhets-

faktor är att kommunen själv avgör om det är kommunfullmäktige, annan styrelse, eller nämnd som 

fattar beslut om tillstyrkan. En annan faktor är att stora kostnader är kopplade till den del av 

prövningsprocessen som sker innan beslut om tillstyrkan, vilket skapar en ekonomisk risk för 

projektörer och andra ekonomiskt involverade parter. (Energimyndigheten, 2015d) Kommunen 

behöver inte motivera sitt ställningstagande gällande tillstyrkan till en etablering, vilket skapar en 

ytterligare osäkerhet (Gradén, 2011). 

Kommunen kan påverka en vindkraftsetablering på olika sätt, dels genom yttranden angående 

miljöbalkstillståndet och dels via den kommunala tillstyrkan. Under tillståndsprocessen kan 

kommunen lämna synpunkter för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen inom 

kommunen. Synpunkter kan lämnas under en tidig dialog med verksamhetsutövaren, vid samrådet 

samt vid yttranden över tillståndsansökan. Via kommunal tillstyrkan kan kommunen påverka 

vindkraftsetableringar genom planering av mark- och vattenområden. Kommunen ska endast ta hänsyn 

till mark- och vattenanvändning när beslut om tillstyrkan tas och inte om andra miljökonsekvenser 

som prövas enligt miljöbalken och därmed utförs av gällande prövningsmyndighet. 

(Energimyndigheten, 2015d) 

2.2.2 ANMÄLNINGSPLIKTIG VINDKRAFT 

En så kallad medelstor anläggning definieras som ett eller flera verk som inklusive rotorblad är högre 

än 50 meter och inte är tillståndspliktig enligt definitionen för stor anläggning. En medelstor 

anläggning klassas som C-verksamhet och har anmälningsplikt vilket därmed prövas av kommunen
12

. 

Utöver en miljöbalksanmälan krävs även bygglov enligt plan- och bygglagen. (Energimyndigheten, 

2015c) I Figur 4 presenteras den huvudsakliga prövningsprocessen för medelstora vindkrafts-

anläggningar och inkluderar processen för anmälan enligt miljöbalken samt bygglov. 

                                                   

 

11 16 kap 4§ miljöbalken (1998:808) 
12 21 kap 12§ miljöprövningsförordningen (2013:251) 
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MILJÖBALKSANMÄLAN 

För att en anmälningspliktig vindkraftsetablering ska få uppföras krävs en skriftlig anmälan till 

kommunen. En verksamhet kan påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts till kommunen, 

om kommunen inte redan meddelat ett annat beslut
13

. Det finns dock ingen garanti att verksamheten 

får bedrivas utan kommunen kan förelägga verksamheten med försiktighetsmått eller förbud i ett 

senare skede. För anmälningspliktiga verksamheter krävs ingen MKB, kommunen kan dock begära att 

utredningar utförs genom till exempel en MKB och samrådsförfarande. En tidig kontakt med 

kommunen underlättar processen, men är inte ett krav. (Naturvårdsverket, 2014) 

När anmälan är inskickad till kommunen ska statliga och kommunala myndigheter, organisationer 

samt enskilda som har ett särskilt intresse i etableringen få möjlighet att yttra sig om anmälan. Därefter 

besvaras anmälan av kommunen. Kommunen kan besluta att inga ytterligare åtgärder krävs, förbjuda 

verksamheten, förelägga försiktighetsmått eller, om verksamheten antas medföra en betydande 

olägenhet för människors hälsa och miljö, förlägga att tillstånd för miljöfarlig verksamhet ska sökas. 

(Naturvårdsverket, 2014) 

BYGGLOV 

Ansökan om bygglov lämnas in till kommunens byggnadsnämnd som tar beslut baserat på 

anläggningens lokalisering, yttre utformning och användning. Om en vindkraftsetablering planeras 

utanför ett detaljplanerat område används översiktsplanen för att bedöma anläggningens lämplighet. 

Verksamhetsutövaren kan ansöka om ett förhandsbesked som behandlar endast verksamhetens 

lokalisering och som vid positivt förhandsbesked är bindande i två år. Även gällande bygglov har 

andra myndigheter och enskilda som har särskilt intresse i etableringen möjlighet att yttra sina åsikter. 

När ett startbesked givits får uppförandet av en vindkraftsanläggning påbörjas, dock krävs ett 

slutbesked innan anläggningen får tas i bruk. (Vindlov, 2015c) 

 

                                                   

 

13 9 kap 6c§ miljöbalken (1998:808) 

Miljöbalksanmälan 
Tidig kontakt 

med kommunal 

miljönämnd 

Anmälan 
Remiss och 

yttrande 

Samordning av miljöanmälan och bygglov 

Beslut 

Figur 4: Prövningsprocessen för medelstora stora vindkraftsanläggningar. (Vindlov, 2015b) 
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3 NULÄGESBESKRIVNING ATTITYDER OCH ACCEPTANS FÖR VINDKRAFT 

I detta kapitel ges en nulägesbeskrivning av tidigare forskning inom området för attityder och 

acceptans för vindkraft i allmänhet samt för specifika projekt. 

I en undersökning utförd av SOM-institutet (Samhälle, Opinion och Medier) vid Göteborgs 

Universitet 2013, studerades människors åsikter om vindkraft. Ett urval av resultatet presenteras i 

Tabell 2. Enligt undersökningen har 81 procent av Sveriges befolkning en uttalat positiv inställning till 

vindkraft i allmänhet och sju procent en uttalat negativ inställning. För en etablering i närheten av den 

egna bostaden har 40 procent en uttalat positiv inställning och 31 procent en uttalat negativ inställning. 

För en etablering i närheten av det egna fritidshuset har 42 procent en uttalat positiv inställning och 32 

procent en uttalat negativ inställning. (Hedberg & Holmberg, 2014) Detta visar på ett klyfta mellan 

allmänhetens acceptans för vindkraft i allmänhet och för specifika vindkraftsetableringar, vilket kan 

förklaras med att nyttan från vindkraft är global medan bördan uppstår lokalt (Wolsink, 2007).  

Tabell 2: Människors inställning till vindkraftsetableringar i Sverige (Hedberg & Holmberg, 2014). 

Etablering av 

vindkraft 

Positiv 

[%] 

Varken positiv eller negativ 

[%] 

Negativ 

[%] 

Ingen uppfattning 

[%] 

I allmänhet 81 8 7 4 

Vid fasta bostaden 40 29 31 - 

Vid fritidshuset 42 26 32 - 

Ett välkänt fenomen inom vindkraftsbranschen är det så kallade NIMBY-syndromet; Not In My 

BackYard. Det innebär att människor kan vara positiva till vindkraft i allmänhet men att de har en 

negativ inställning mot en etablering i närheten av den egna bostaden eller fritidshuset. På grund av att 

de då konkret påverkas får de en självisk och negativ inställning till etableringen. (Söderholm, Ek, & 

Pettersson, 2006) NIMBY-konceptet används ofta för att förklara skillnaden mellan den generella 

attityden för vindkraft som energikälla och den specifika attityden till en vindkraftsetablering. 

(Klintman & Waldo, 2008). NIMBY-konceptet menar att människor endast tar hänsyn till avståndet 

till vindkraftverk, vilket dock kritiserats då vissa menar att det är en förenklad bild av sanningen. 

NIMBY-konceptet förklarar endast en del av varför motstånd kan uppkomma vid specifika 

etableringar. Motståndet kan bygga minst lika mycket på en avsaknad tillit till de som ska uppföra 

verken och ett motstånd mot själva processen, snarare än mot vindkraftverken i sig själva. (Wolsink, 

2007) Attityden till en vindkraftsetablering kan vara beroende av faktorer som grundläggande 

värderingar, tankar, känslor, kunskap och attityder hos personer i omgivningen. Negativa attityder hos 

lokalbefolkningen kan påverka lokala myndigheter och därmed beslutsprocessen genom det 

kommunala vetot.  (Klintman & Waldo, 2008) 

Vindval, ett kunskaps- och forskningsprogram, har i en syntesrapport skriven av Henningsson med 

flera (2012) identifierat fyra fokusområden där vindkraft påverkar människors intressen och som ofta 

diskuteras vid vindkraftsetableringar. Dessa presenteras i Tabell 3. De fyra fokusområdena presenteras 

vidare var för sig nedan med störst fokus på förankring, eftersom detta område främst berör denna 

studie. 
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Tabell 3: Fyra huvudområden där vindkraft påverkar människors intressen (Henningsson, o.a., 2012). 

Hälsa och ohälsa Ekonomi och verksamheter 

- Buller 

- Skuggor, reflexer och ljus 

- Besvärsupplevelse 
- Sömnstörning 

- Symtom och sjukdomar, oro 

- Sysselsättningseffekter 

- Externa kostnader  

- Effekter på andra näringssektorer (turism, 
rekreation och rennäring) 

- Effekter som inte är marknadsprissatta, 

fastighetspriser 
- Andelsägande och kooperativ 

- Kompensationsmekanismer 

Landskap Förankring 

- Landskapsanalys och planering 
- Upplevelsevärden 

- Natur- och kulturmiljö 

- Friluftsliv och rekreation 

- Allmänhetens opposition (attityder och 
deltagande) 

- Institutionella förhållanden (planering och 

samråd) 
- Medborgarsamverkan 

- Kommunikation 

- Uppförandekod 

3.1 HÄLSA OCH OHÄLSA 
I Vindvals syntesrapport definieras hälsa som ett tillstånd av välbefinnande där också frånvaro av 

sjukdom inkluderas. Vindkraftverk ger upphov till både högfrekvent och lågfrekvent ljud samt 

infraljud när rotorbladen rör sig genom luften. Det finns en oro för hälsoeffekter från både lågfrekvent 

ljud och infraljud. Enligt Boverkets riktlinjer bör den maximala ljudnivån från vindkraftverk vid 

bostäder inte vara högre än 40 dB. I särskilda miljöer där ljudmiljön är viktig och naturliga ljud 

dominerar bör ljudnivån vara lägre, till exempel i ett rekreationsområde. Ofta uppförs vindkraftverk i 

miljöer med låg bakgrundsnivå vilket gör att även låga ljud uppfattas. Dessutom är ett pulserande ljud, 

som vindkraftverkens svischande, mer störande än ett kontinuerligt ljud även om ljudet har samma 

genomsnittliga ljudnivå. (Henningsson, o.a., 2012) 

Störningseffekten kan förstärkas via skuggor och flimmer som skapas då rotorbladen roterar genom 

luften. Även fast det inte finns några fasta riktvärden för skuggeffekter i lagstiftningen kan villkor 

bifogas i tillståndet för att minska skuggeffekterna. Även så kallad hinderbelysning kan ge störnings-

effekter. (Henningsson, o.a., 2012) Syftet med hinderbelysning är att varna flygtrafiken om höga 

föremål. Vindkraftverk med en totalhöjd mellan 45 och 150 meter ska vara försedda med ett medel-

intensivt rött blinkande ljus under skymning, gryning och mörker. Ljuset ska blinka mellan 20 och 60 

gånger per minut. Är vindkraftverket över 150 meter ska det istället förses med ett högintensivt vitt 

blinkande ljus dygnet runt. Ljuset ska då blinka mellan 40 och 60 gånger per minut. I en vindkraftpark 

ska ovanstående regler tillämpas på de yttre verken medan de inre verken kan förses med ett 

lågintensivt rött ljus som inte blinkar. (Transportstyrelsen, 2013) 

3.2 EKONOMI OCH VERKSAMHETER    
Vindkraftsetableringar kan ge upphov till en ökad sysselsättning vid till exempel byggfasen och 

driftsfasen. För en mindre bygd är det fördelaktigt om arbetskraft rekryteras lokalt då inkomsten 

förhoppningsvis spenderas till stor del inom bygden och därmed gynnar det lokala näringslivet. Detta 

kan vara en viktig fråga bland lokala beslutsfattare och andra intressenter vid en vindkraftsetablering. 

(Henningsson, o.a., 2012) 

Vindkraft kan samtidigt störa andra näringar som turism och rekreation samt rennäring. Turism och 

rekreation kan påverkas genom en förändring i antalet besökare till området, deras betalningsförmåga 

samt hur länge de stannar. Det finns idag inte tillräckliga studier för att avgöra vilka effekter 
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vindkraften har på denna näring. Vindkraft kan påverka rennäringen negativt då den kan störa 

befintliga betesmarker och den betesro som renen behöver under kalvningstid och renens tillväxt-

period. Även här saknas tillräckliga studier för att ge en helhetsbild för vindkraftens påverkan. 

(Henningsson, o.a., 2012) 

En ökad acceptans kan fås där vindkraftverk helt eller delvis ägs av lokalsamhället. Ett vindkraftverk 

innebär dock ofta en stor investering vilket gör att det är svårt för enskilda att investera i vindkraft. 

(Henningsson, o.a., 2012) Dessutom krävs en grundinvestering innan någon garanti kan fås för att det 

faktiskt blir en etablering vilket gör investeringen osäker. Med ekonomiskt deltagande ökar lokal-

befolkningens involvering i planerings- och beslutsprocessen, vilket i sin tur ofta leder till en ökad 

acceptans. (Klintman & Waldo, 2008) 

Ett annat sätt att öka acceptansen är med hjälp av kompensation. En vanlig metod är en så kallad 

bygdepeng där intressenter som påverkas av vindkraften, men inte är markägare, kompenseras. Även 

om det är en frivillig kompensation, är den vanlig bland vindkraftsbolag och används i syfte till att 

skapa goda relationer med lokalbefolkningen. Vanligtvis går en viss del av intäkterna tillbaka till 

bygden. (Energimyndigheten, 2013b) 

3.3 LANDSKAP 
Ett landskap uppfattas på olika sätt av olika individer. Det är inte bara det en individ upplever, ser eller 

hör som påverkar hur landskapet uppfattas utan även ”mjukare” värden, så kallade upplevelsevärden, 

som individens relation och anknytning till platsen. (Henningsson, o.a., 2012) Vid en vindkrafts-

etablering påverkas flertalet intressenter vilka alla kan uppleva landskapet på olika sätt. Intressenternas 

attityd kan variera beroende på vilken relation de har till landskapet. För en markägare kan en 

etablering innebära en inkomstkälla medan det för någon annan innebär ett störningsmoment. En 

person som sökt sig till landskapet för lugn och ro och en hög livskvalitet kan se en etablering i 

närheten som ett intrång i privatlivet, vilket kan skapa en negativ attityd. (Klintman & Waldo, 2008) 

De mjukare värdena tas ofta inte hänsyn till i kommunens översiktsplan eller när projektörer planerar 

en vindkraftsetablering. Detta top-down perspektiv kan orsaka ett motstånd redan tidigt i planerings-

processen. Istället borde ett helhetsperspektiv för landskapet där även hur individer och berörda 

grupper upplever och värderar landskapet tas hänsyn till. Det är dock svårare att mäta sådana mjuka 

värden och det kan krävas fokusgruppintervjuer, djupintervjuer eller enkäter för att identifiera de 

upplevelsevärden som finns i ett område. (Henningsson, o.a., 2012) 

På grund av att människor uppfattar ett landskap subjektivt har det visat sig att så kallade gåturer har 

gett en positiv effekt för attityden mot en vindkraftsetablering. Det innebär att människor träffas och 

tillsammans går genom landskapet och diskuterar dess värden. Detta ska helst ske tidigt i processen så 

att allmänheten kan delge sina tankar och erfarenheter om landskapet. Då kan särskilda problem-

områden identifieras vilket underlättar lokaliseringen av vindkraftverken. (Henningsson, o.a., 2012) 

3.4 FÖRANKRING 
Attityden till vindkraft generellt skiljer sig ofta markant från attityden till ett specifikt vindkrafts-

projekt. Detta kan ses i många tidigare undersökningar, bland annat SOM-undersökningen som har 

presenterats tidigare i detta kapitel. 

Ett vanligt misstag vid vindkraftsetableringar är att människor antas vara positiva till ett projekt 

baserat på den allmänt positiva attityden till vindkraft (Wolsink, 2000). Argument för vindkraft som 

baseras på den globala nyttan påverkar dock endast till en viss del människors attityd till en specifik 
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etablering (Wolsink, 1996). Istället är det ofta den lokala påverkan som starkt påverkar attityden 

(Klintman & Waldo, 2008).   

Enligt flera olika forskningsstudier finns det särskilda faktorer som bör tas i beaktande vid lokalisering 

av vindkraft för att skapa en förankring bland lokalbefolkningen. Det är viktigt att platsen väljs utifrån 

vindkraftens visuella påverkan på landskapet samt med hänsyn till platsens landskapskaraktär och 

värden. (Henningsson, o.a., 2012) Det är dessutom viktigt att allmänheten har möjlighet att delta i 

planerings- och beslutsprocessen. En process som bygger på information och en dialog med 

allmänheten samt där lokalbefolkningen bjuds in att delta i processen har visat sig ge positiva effekter 

på attityden för specifika etableringar. (Klintman & Waldo, 2008) 

Tre sätt att involvera lokalbefolkningen i planeringsprocessen är genom deltagande i planeringen, 

ekonomiskt deltagande samt information. Genom deltagande i planeringsprocessen kan mer personliga 

relationer skapas mellan allmänheten och beslutsfattare. Detta kan i sin tur ge människor en större 

förståelse och acceptans, även om besluten inte följer deras egna önskemål. (Klintman & Waldo, 

2008) Det kan också öka demokratin i beslutsprocessen och bidra till bättre beslut då olika perspektiv 

tas i beaktande. Då ges besluten även en legitimitet vilket ökar acceptansen. (Khan, 2003) Ekonomiskt 

deltagande innebär att lokalbefolkningen helt eller delvis äger en vindkraftsanläggning. Det har 

tidigare visat sig ge positiva effekter för attityden då även fördelarna och inte bara bördan hamnar i 

lokalsamhället. (Klintman & Waldo, 2008) 

Information är det vanligaste sättet för att involvera lokalbefolkningen i en etablering. Om 

kommunikationen och informationen i planeringsprocessen är bristfällig kan en skepticism och 

negativa attityder uppstå (Klintman & Waldo, 2008). I Vindvals syntesrapport (2012) betonas vikten 

av tillit i dialogen mellan människor. Om en individ har tillit till en annan person så litar individen 

också på den information denna delger. En byggsten till tillit är förtroende. Om en individ känner att 

dennes åsikter inte tas på allvar kan en förtroendekris uppstå vilket kan skada dialogen och 

kommunikationen. Lokalbefolkningen som deltar i en samråds- eller planeringsprocess för vindkraft 

bör uppleva att de litar på den som delger information om projektet, det vill säga att de känner en 

tillförlitlighet för till exempel projektören. Den information som ges vid ett samråd eller i en 

planeringsprocess bör vara trovärdig. Trovärdighet är både en förutsättning och en följd av en god 

kommunikation och är beroende av den kunskap som ligger bakom informationen. Finns både 

tillförlitlighet och trovärdighet kan ett förtroende till den som informerar om projektet uppstå, vilket i 

sin tur kan leda till tillit. Dialogen bör genomsyras av öppenhet, tydlighet och respektfullhet för att ge 

ett lyckat resultat. (Henningsson, o.a., 2012) 

Som tidigare fastställts, ger ett deltagande i planerings- och beslutsprocessen positiva effekter för 

förankringen bland lokalbefolkningen. Begreppet legitimitet är viktigt i detta sammanhang. En legitim 

planeringsprocess är demokratisk och regelrätt, med en maktbalans som innebär att allmänheten har 

rätt att delta. Enligt Mels och Aronsson (2010) beror acceptans inte bara på den information om en 

plan som finns tillgänglig utan också på hur denna plan kommuniceras. En god kommunikation är 

därmed fundamental i en planeringsprocess. En process som bygger på demokratiskt deltagande där 

planeringen sker via en interaktiv och kommunikativ process kan beskrivas som en kommunikativ 

planeringsprocess. Den bygger på bland annat en bra dialog där förståelse och åsiktsutbyte finns 

mellan de olika parterna. (Mels & Aronsson, 2010) 

I Vindvals syntesrapport betonas även vikten av att dialogen med lokalbefolkningen sker tidigt i 

processen (Henningsson, o.a., 2012). Detta argument stöds även av Klintman och Waldo (2008) som 

menar att lokalbefolkningen kan bli kritiska till ett projekt om de involveras för sent och upplever att 
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många beslut redan är fattade. Ofta sker en vindkraftsetablering med ett så kallat top-down-perspektiv 

där projektet planeras, beslutas och först senare söker stöd från allmänheten. Det är viktigt att 

allmänheten inte bara involveras i syfte av att minska motståndet. Involveras befolkningens bör de ha 

en faktisk möjlighet att påverka projektet vilket de främst kan göra i ett tidigt skede. (Klintman & 

Waldo, 2008)   

Enligt flertalet forskningsstudier ses en U-formad utveckling av attityder vid vindkraftsetableringar, 

det vill säga att attityden skiljer sig i olika skeden av processen. Det innebär att en från början positiv 

attityd till vindkraft blir mer kritiskt då ett specifikt projekt utannonseras i ett närliggande område. En 

viss tid efter att projektet är genomfört blir attityden mer positiv igen. (Wolsink, 2007) Detta kan bero 

på att attityder förändras. Människor som inte har någon erfarenhet av vindkraft kan ha en mer negativ 

attityd till en etablering än människor som tidigare upplevt närvaron av vindkraft. De som inte har 

någon erfarenhet kan känna en större oro gällande hur stor påverkan ett vindkraftverk faktiskt ger på 

den lokala omgivningen. (Klintman & Waldo, 2008) I avsnitt 5.1.3 presenteras fler teorier om hur och 

varför attityder förändras.  

Svensk Vindkraftförening har tillsammans med branschorganisationen Svensk Vindenergi tagit fram 

en uppförandekod för vindkraftsbranschen. Denna uppförandekod innebär att de anslutna företagen 

visar att de tar ett socialt ansvar utöver det lagen kräver. En del av koden fokuserar på kommunikation 

och belyser ett antal punkter som de anslutna företagen ska följa för att skapa en förankring bland 

intressenterna. En grundpelare i koden är att visa respekt och därmed vara öppen och ärlig mot alla 

intressenter. Dessa intressenter ska identifieras och engageras i projektet. För att skapa förankring och 

goda relationer ska en dialog mellan intressenterna eftersträvas och en plan för kommunikation bör 

konstrueras. (Svensk Vindkraftförening & Svensk Vindenergi, 2014) 
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4 METOD 

I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som har använts vid genomförandet av studien för att 

uppfylla dess syfte samt besvara frågeställningarna.  

En studie kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ, eller en kombination av dessa. En kvalitativ 

studie bygger på mjukare data, till exempel från intervjuer där författaren måste tolka och förstå vad 

intervjuobjektet menar. I en kvantitativ studie används istället kvantitativ data, till exempel mätningar 

som sedan analyseras med hjälp av matematiska eller statistiska modeller. (Evans, Gruba, & Zobel, 

2014) Denna studie bygger på kvalitativ data som främst baseras på intervjuer. 

4.1 DATAINSAMLING 
Relevant data har samlas in genom en litteraturstudie samt intervjuer. Hur datainsamlingen genomförts 

presenteras nedan. Data kan enligt Jacobsen (2002) klassificeras som antingen primär eller sekundär 

data. Primär data innebär att data har samlats direkt från en primär källa; intervjuresultat är en form av 

primär data. Nackdelen med primär data är att den är tidskrävande att samla in. Sekundär data fås från 

en tredje part som till exempel böcker eller artiklar, vilket innebär att det är viktigt att ha ett källkritiskt 

förhållningssätt till både källan och dess information. Den teoretiska referensramen, problem-

bakgrunden samt nulägesbeskrivningen baseras på sekundära källor medan empirin enbart bygger på 

primära källor.  

4.1.1 LITTERATURSTUDIE 

Bakgrunden och den teoretiska referensramen baseras på en systematisk litteraturstudie. Litteraturen 

som använts är främst ämnesbaserade böcker, publikationer från myndigheter samt vetenskapliga 

artiklar. 

Energimyndigheten är bland annat en expertmyndighet för vindkraft och arbetar för att främja 

utbyggnaden av vindbruk i Sverige. I detta syfte har de etablerat tre kunskaps- och forskningsprogram 

som publicerat flertalet rapporter relevanta för denna studie. Nätverket för vindbruk är ett kunskaps-

program med syfte att sprida kunskap om naturresursen vind samt information som underlättar 

utbyggnaden av vindkraft. Vindlov är ett kunskapsprogram utformad som en webbaserad informations-

plats med syfte att sprida kunskap om tillståndsprocessen till intressenter och allmänhet. Det är ett 

samarbete mellan offentliga myndigheter och organisationer som samordnas av Energimyndigheten. 

Vindval är ett forsknings- och kunskapsprogram som fokuserar på vindkraftens effekter på människa, 

natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket. 

(Energimyndigheten, 2011) Publicerade rapporter från dessa tre program har till stor del använts i 

litteraturstudien. 

4.1.2 INTERVJUER 

För att komplettera informationen från skriftliga källor har även halvstrukturerade intervjuer 

genomförts med projektörer, konsulter samt representanter från myndigheter. I största möjliga mån har 

intervjuerna genomförts som fysiska möten, i annat fall har de utförs via telefon. En halvstrukturerad 

intervju är enligt Kvale och Brinkmann (2014) ett mellanting mellan ett öppet vardagssamtal 

(ostrukturerad intervju) och ett slutet frågeformulär (strukturerad intervju). En halvstrukturerad 

intervju följer en intervjuguide med förutbestämda frågor och teman men ger intervjuobjektet 

möjlighet att beskriva sina erfarenheter och åsikter. I denna studie valdes halvstrukturerade intervjuer 

dels för att få en tillräcklig struktur som möjliggör jämförelser mellan de olika intervjuerna och dels 

för att få en mer beskrivande bild av intervjuobjektens erfarenheter. 
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Kvale och Brinkmann (2014) betonar vikten av att formulera undersökningens syfte i ett tidigt stadie 

av intervjuprocessen. Syftet med intervjuerna i denna studie var att samla in erfarenheter från tidigare 

vindkraftsetableringar. Då varje etablering har unika hinder och drivkrafter söktes en beskrivande bild 

av planerings- och prövningsprocessen samt hur kommunikationen och dialogen utförts i specifika 

projekt. Intervjuobjektens erfarenheter kopplas till teorierna i den teoretiska referensramen för att 

besvara frågeställningarna. Denna kvalitativa forskning bygger på människors olika upplevelser och 

uppfattningar av verkligheten.  

Intervjuobjekten har tagits fram i samråd med WSP med målet att få en bred intervjubas från flera 

olika vindkraftsprojekt och personer som har inblick i olika delar av planerings- och etablerings-

processen. Därför valdes flertalet projektörer, myndighetspersoner och konsulter som varit inblandade 

i tidigare vindkraftsprojekt ut för intervju. Intervjuobjekten har valts utifrån deras erfarenhet från 

vindkraftsprojekt samt deras förmåga att bidra till att besvara frågeställningarna. Ett mindre antal 

personer intervjuades, inom tidsramen för detta examensarbete, för att möjliggöra en djupare studie 

med ett resultat som innehåller beskrivande erfarenheter. Intervjuobjekten redovisas i APPENDIX 1 - 

INTERVJUOBJEKT. 

Intervjufrågorna har baserats på fyra olika teman; Initiala förutsättningar, Kommunikation med 

lokalbefolkningen, Samråd samt Övriga åtgärder. Under varje tema har sedan ett antal specifika 

intervjufrågor tagits fram med syfte att få intervjuobjekten att beskriva sina erfarenheter. 

Intervjufrågorna finns presenterade i APPENDIX 2 – INTERVJUFRÅGOR.  

Intervjuerna har spelats in med hjälp av en ljudbandspelare för att sedan skrivas ut i text. Kvale och 

Brinkmann (2014) betonar problematiken med att transkribera en intervju, det vill säga transformera 

informationen från en berättarform till en annan. Vid en utskrift översätts ett muntligt tal till en skriven 

text vilket innebär en risk att tonfall och kroppsspråk som är tillgängliga i den sociala interaktionen 

inte återges korrekt. Då intervjuerna har spelats in har ord, tonfall och pauser bevarats vilket kan 

användas under analysen av intervjuns resultat. När endast en ljudbandspelare används förloras dock 

information om intervjuobjektens kroppsspråk som till exempel hållning och gester. (Kvale & 

Brinkmann, 2014) Ett etiskt förhållningssätt har tagits vid intervjuerna vilket innebär att intervju-

objekten inte ska riskera att skadas av studien. Därför är resultatet anonymt och intervjuobjekten 

erbjöds möjligheten att granska texten innan publikation. 

4.1.3 ANALYS AV EMPIRISKA RESULTAT 

Intervjuerna har skrivits ut för att underlätta analysen av intervjuresultaten. Intervjusamtalet 

struktureras i en text för att intervjuerna ska kunna jämföras på ett enklare sätt. Att skriva ut intervjuer 

är en tidskrävande process men har utförts av enbart författaren själv för att undvika språkliga 

skillnader mellan de utskrivna intervjuerna.  För att öka läsbarheten av rapporten har utfyllnadsord och 

upprepningar tagits bort. 

För att möjliggöra en sammanställning av resultatet identifierades ett antal övergripande rubriker som 

intervjuresultaten delades upp under. Allt resultat som tillhörde ett specifikt ämne samlades under 

respektive rubrik. På detta sätt kunde resultaten från intervjuerna sammanställas, vilket finns 

presenterat i kapitel 6, Empiriska resultat. Därefter analyserades det empiriska resultatet med hjälp av 

de teorier som finns beskrivna i kapitel 5, Teoretisk referensram. Analysen presenteras i kapitel 7, 

Analys och diskussion av de empiriska resultaten. 
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4.1.4 KÄLLKRITIK 

En stor del av litterauren som använts är rapporter från statliga myndigheter som till exempel 

Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Boverket. Dessa källor anses vara tillförlitliga. En del 

ämnesbaserade böcker har använts och anses även de vara tillförlitliga. Dock tar det relativt lång tid att 

publicera en bok vilket innebär att de inte innehåller den mest uppdaterade informationen. Böckerna 

har främst använts för att beskriva teorier för attityder och kommunikation samt den svenska 

rättsprocessen gällande vindkraft, vilket författaren anser vara information som kan hämtas från 

böcker. I nulägesbeskrivningen har främst nyare studier och journalartiklar använts då det är viktigt att 

använda den mest uppdaterade forskningen. Flertalet journalartiklar har använts, vilket också anses 

vara tillförlitlig information då författarna anses vara experter inom området. Vid val av källor har 

källor som riskerar att ge partisk information undvikits. 

Denna studie baseras på flertalet intervjuer och det är viktigt att betona att denna information är 

subjektiv och därmed inte kan anses vara generell. Informationen som fåtts från intervjuerna baseras 

på intervjuobjektens egna erfarenheter och åsikter. De utvalda intervjuobjekten anses dock vara 

tillförlitliga då de besitter stor kunskap och mycket erfarenhet från vindkraftsetableringar. 
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5 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel ges en introduktion till teorier som berör attityder och kommunikation. Först ges en 

definition till begreppet attityd och en beskrivning för vad som skapar, påverkar och förändrar 

attityder. Därefter ges en introduktion till begreppet kommunikation med syfte till att identifiera 

faktorer som skapar en god kommunikation.  

5.1 ATTITYDER 
En attityd är ett psykologiskt tillstånd där människor utvärderar ett tankeobjekt positivt eller negativt 

(Bohner & Dickel, 2011). En attityd beskriver hur positivt eller negativt inställd en människa är till ett 

så kallat attitydobjekt, vilket är något en människa tänker på eller registrerar perceptuellt. I stort sett 

allt kan vara ett attitydobjekt; det kan vara en konkret sak, en handling eller ett mer abstrakt objekt 

som till exempel en religion. En attityd kan även kopplas till hur människor agerar och sambandet 

mellan en attityd och ett beteende är relativt starkt. Ofta kan ett beteende kopplas till en attityd men det 

bör nämnas att människor inte alltid handlar enligt sina attityder. (Nilsson & Martinsson, 2012) I Figur 

5 presenteras vilka processer som föregår en attityd och vilken respons den leder till, det vill säga, 

bakgrunden till hur en viss attityd skapas samt vad den resulterar i. 

 

Figur 5: Modell för hur processer och responser är kopplade till en attityd (Nilsson & Martinsson, 2012). 

Kognitiva processer inkluderar kunskap, uppfattningar och erfarenheter. Den generella attityden till 

vindkraft kan påverkas av en kognitiv process i form av till exempel kunskap om att vindkraftverk kan 

ersätta fossil elproduktion och därmed bidra till att minska utsläpp av växthusgaser. Affektiva 

processer inkluderar positiva och negativa känslor som är associerade med ett attitydobjekt. Det kan 

till exempel vara en känsla av nedstämdhet på grund av att en vacker naturmiljö kan bli förstörd när ett 

vindkraftverk installeras. Beteendemässiga processer inkluderar ett beteende förknippat med en attityd 

vilket kan vara att en person väljer att inte köra bil eftersom personen har en negativ attityd till bilens 

utsläpp. Responsen eller resultatet av en attityd kan också delas in i en kognitiv, affektiv och 

beteendemässig del. Den erfarenhet eller kunskap som en attityd resulterar i är en kognitiv respons. 

Den affektiva responsen är en känsla som uppkommer av en attityd och den beteendemässiga 

responsen är kopplat till hur vårt beteende påverkas av en attityd. Vilka processer som påverkar en 

attityd och vad resultatet blir beror på hur attitydprocessen ser ut, det vill säga hur en individ väljer ut, 

uppfattar, tolkar och bearbetar den information som finns. (Nilsson & Martinsson, 2012) 
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Hur en attityd är konstruerad kan beskrivas med hjälp av den interna attitydstrukturen. Den syftar på 

vilken kunskap och vilka uppfattningar som är associerade till attityden och beskriver om attityden är 

huvudsakligen kognitiv, affektiv eller beteendemässig. (Nilsson & Martinsson, 2012) Är attityd-

strukturen stark, det vill säga kopplad till en stor mängd kunskap och associationer, är attityden också 

svårare att förändra (Loersch, Kopp, & Petty, 2007). 

Den nuvarande forskningen är inte helt överens om hur attityder skapas. En del forskning 

argumenterar för att attityder är stabila och finns lagrade i våra minnen medan annan forskning menar 

att attityder är tillfälliga bedömningar som baseras på den information som finns i nuet. (Bohner & 

Dickel, 2011) Nilsson och Martinsson (2012) beskriver ett mellanting mellan dessa teorier. Om 

tidigare kunskap, erfarenhet eller associationer till ett ämne finns sedan tidigare är attityden troligtvis 

relativt stabil och behöver inte skapas i nuet. I annat fall blir kontexten mer viktigt och attityden 

påverkas av till exempel vem som säger något, i vilket sammanhang det sägs, samt hur det sägs. 

(Nilsson & Martinsson, 2012) 

5.1.1 ATTITYDERS FUNKTION 

Enligt en klassisk teori kan attityder ha fyra funktioner; kunskapsmässig, utilitaristisk, egodefensiv och 

värdeexpressiv. Den kunskapsmässiga funktionen baseras på individers behov av att strukturera, förstå 

och tolka omvärlden. (Katz, 1960) Med hjälp av funktionen kan individer skapa en känsla av kontroll. 

Den utilitaristiska funktionen baseras på att individer strävar efter att maximera vinning och minimera 

bestraffningar i sin omgivning. Detta genom inlärning av vilka objekt i omgivningen som är 

associerade med tillfredsställelse och vilka som är associerade med bestraffning. En positiv attityd 

skapas till de objekt som ger tillfredställelse och en negativ attityd skapas till de objekt som ger 

bestraffning (Nilsson & Martinsson, 2012). Den egodefensiva funktionen baseras på att individer vill 

skydda sig själva mot obekväma sanningar med hjälp av försvarsmekanismer som till exempel 

förnekelse eller rationalisering. Den sista, värdeexpressiva funktionen, syftar till att uttrycka individens 

centrala värden samt den typ av person individen ser sig själv vara. (Katz, 1960)  

Bestraffningen eller nyttan av en handling kan vara förskjuten både i tid och geografiskt och kan 

därför beskrivas som ett socialt dilemma. Ett socialt dilemma innebär att det finns avvägningar mellan 

behovet hos den enskilda individen och allmänheten. Till exempel kan en handling ge nytta till den 

enskilda individen men ha negativa konsekvenser för samhället. Ett exempel på när kopplingen mellan 

nytta och bestraffningar är förskjuten i tid är att en personlig vinning av att köra bil fås i nuet, men att 

det ger negativa effekter för människor först i framtida generationer. Detta kallas ett generations-

överskridande dilemma. Här kan ses att snarare den värdeexpressiva funktionen av attityden än den 

utilitaristiska funktionen skulle påverka människor att agera osjälviskt i dessa fall. (Wade-Benzoni & 

Tost, 2009) 

5.1.2 ATTITYDERS KOPPLING TILL BETEENDE  

Även om kopplingen mellan attityder och beteende är relativt stark varierar beroendet mellan dem vid 

olika situationer. Attityder relaterade till miljöfrågor baseras ofta på den värdeexpressiva funktionen, 

det vill säga individers moraliska och ideologiska ståndpunkter och värden. Detta gäller främst globala 

miljöproblem då påverkan från enskilda individers handlingar ofta är försumbara i global skala och 

människor då istället agerar utifrån sina moraliska ståndpunkter. Den utilitaristiska funktionen 

tillämpas istället oftast vid lokala miljöproblem där handlingars positiva eller negativa konsekvenser 

blir påtagliga för den enskilda individen. Om en människa har en generellt positiv attityd till en 

särskild miljöåtgärd men påverkas negativt om åtgärden utförs kan en negativ attityd skapas och den 

utilitaristiska funktionen fungerar då som en barriär mellan en attityd och ett beteende. (Nilsson & 

Martinsson, 2012) 
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Även andra faktorer kan påverka om en individ agerar ut ett beteende eller inte. Normer ger en 

uppfattning hur man bör agera och hur andra förväntar sig att man ska agera. En uppfattad kontroll är 

om individen tror sig kunna utföra en viss handling eller inte, vilket är en avgörande faktor för om ett 

beteende faktiskt ageras ut eller inte. Attityden, normer och uppfattad kontroll bidrar alla till 

intentionen, det vill säga avsikten att bete sig på ett visst sätt. Som en slutsats kan kopplingen mellan 

attityder och beteende vara stark men den kan också påverkas av externa faktorer som ändrar 

intentionen till att agera ut ett beteende. (Nilsson & Martinsson, 2012) 

5.1.3 FÖRÄNDRING AV ATTITYDER  

Bohner och Dickel (2011) definierar en attitydförändring som när en individ processar information 

som resulterar i en utvärdering av ett attitydobjekt. Ofta är informationen i form av ett övertalande 

budskap för eller emot attitydobjektet (Colman, 2008). Hur en förändring av en attityd sker är kopplat 

till hur en attityd skapas, vilket har diskuterats tidigare i detta kapitel under rubrik 5.1. Då det finns 

oenigheter hur detta sker finns det även flertalet teorier som beskriver hur en attityd kan förändras. Ett 

antal teorier kommer att presenteras nedan. 

Enligt den så kallade RAS-modellen (Receive, Accept, Sample) har individer i de flesta frågor inga 

färdiga eller genomtänkta attityder, utan modellen menar att de istället skapas i nuet av ett antal 

överväganden. Om en individ nyligen tänkt på ett övervägande kan detta vara mer tillgängligt när 

attityden ska formas. Enligt modellen tenderar individer att motstå information som inte är i linje med 

deras ursprungliga ståndpunkter. Attityden formas i slutändan av ett genomsnitt av de överväganden 

som finns tillgängliga för individen i den tidpunkt då en attityd efterfrågas. (Nilsson & Martinsson, 

2012) 

Den så kallade kognitiva respons-modellen menar istället att en attitydförändring till stor grad är 

beroende av de kognitiva responser som blir resultatet av att en individ utsätts för extern information. 

Därmed är det inte i första hand den information som ges som påverkar attitydförändringen utan 

snarare andra faktorer som till exempel mottagarens tidigare kunskap och hur denne relaterar 

informationen till sina tidigare uppfattningar. (Nilsson & Martinsson, 2012) 

En annan teori som förklarar hur människor processar information är den så kallade dualprocessteorin 

som innehåller en rad olika modeller. Denna teori har visat sig framgångsrikt kunna förutsäga och 

förklara attitydförändringar. (Chaiken & Ledgerwood, 2007) En modell som baseras på dualprocess-

teorin är elaboration likelihood model (ELM) som beskriver två vägar för hur individer värderar ett 

budskap; en central och en perifer väg. Metoden fokuserar på information som har syftet att övertala 

individer, till exempel en reklam eller ett tal. Om den centrala vägen används begrundar mottagaren 

budskapet systematiskt och integrerar det nya budskapet med den befintliga attitydstrukturen. Denna 

metod kan skapa långvariga och starka attitydförändringar. (DeMarree & Petty, 2007) Används istället 

den perifera vägen, är det inte i huvudsak innehållet i budskapet som mottagaren uppfattar utan snarare 

kontexten och sammanhanget där budskapet ges. Till exempel kan en individ bli mer påverkad om 

denne identifierar sig med personen som ger information. Den perifera vägen ger inte en lika stark och 

permanent attitydförändring, speciellt inte i de fall då tidigare kunskap finns. Det enklaste sättet för 

människor att processa information är via den perifera vägen vilket innebär att människor ofta 

använder denna underlättande genväg för att processa information. (Nilsson & Martinsson, 2012) Ska 

en individ bearbeta ett budskap grundligt och systematiskt krävs både motivation och förmåga att göra 

så, det vill säga människor måste få tillräcklig tid för att ta till sig och begrunda informationen. 

(Chaiken & Ledgerwood, 2007) Hur väl en individ kan ta till sig ett budskap är dock beroende på den 

befintliga attitydstrukturen. Är individen från början positiv till ett budskap tar denne lättare till sig 

positiv information och tvärtom. (DeMarree & Petty, 2007) 
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En annan modell som bygger på dualprocessteorin är den så kallade heuristic-systematic model (HMS) 

vilken beskriver två primära sätt en attityd kan förändras på. Ett systematiskt sätt där människor noga 

begrundar information för att avgöra om den är äkta och korrekt. Attityden bygger sedan på 

överväganden av den information som finns tillgänglig. Att studera information på det sättet kräver 

mycket tid och motivation. Enligt modellen finns även ett enklare, heuristiskt sätt för människor att 

processa information, då används heuristiker för att skapa attityder. En vanlig heuristik i detta 

sammanhang kan vara att en attityd baseras på åsikter och attityder hos majoriteten av människorna i 

omgivningen eller på åsikten hos en trovärdig och sakkunnig expert. Ett heuristiskt tillvägagångsätt är 

nödvändigt då människor många gånger inte har tid att analysera informationen systematiskt men kan 

samtidigt leda till att människor ibland skapar felaktiga eller omotiverade attityder. (Darke, 2007)  

För att förändra en relativt stark attitydstruktur, som innehåller befintlig kunskap och associationer till 

attitydobjektet, bör mycket ny erfarenhet och nya associationer kopplas till attitydobjektet. Ny 

information bör samtidigt vara kopplad till individens befintliga attitydstruktur, det vill säga hur 

attityden är uppbyggd. (Nilsson & Martinsson, 2012)  

5.2 KOMMUNIKATION 
Kommunikation kan på ett förenklat sätt definieras som all kontakt människor emellan. Det kan delas 

in i det talade eller skrivna språket, det verbala budskapet, och kroppsspråket, det icke-verbala 

budskapet. Kroppsspråket är ofta omedvetet men är minst lika viktigt som det en person säger eller 

skriver. Kroppsspråket kan förstärka eller motsäga vad en person säger och visar ofta vad en person 

egentligen menar. För att undvika missförstånd är det därför viktigt att det verbala och icke-verbala 

budskapet säger samma mening. I de fall där endast det verbala budskapet används, till exempel vid 

digital kommunikation, är det av extra vikt att orden väljs med noggrannhet för att kommunicera 

önskat budskap. (Dahlkwist, 2012) Kommunikation har fyra viktiga funktioner; informativ, affektiv, 

voluntativ och social. Det innebär att kommunikation kan agera kanal för informationsutbyte, uttrycka 

känslor, låta viljan komma till tals och skapa kontakt och samspel mellan människor. (Hanson, 2007) 

Kommunikation mellan människor utförs av två parter, en sändare och en mottagare. Sändaren 

förmedlar ett budskap till en mottagare med hjälp av både verbala och icke-verbala kanaler, det vill 

säga genom tal, skrift eller kroppsspråk. (Dahlkwist, 2012) Även kontexten där kommunikationen sker 

påverkar hur mottagaren uppfattar budskapet. Hur budskapet uppfattas påverkas bland annat av vem 

som sänder budskapet samt var och hur kommunikation sker. (Hanson, 2007) Kommunikations-

processen kan störas av så kallat brus. Det är information som mottagaren tar upp men som inte tillhör 

själva budskapet, till exempel en störande omgivning eller ord i budskapet som inte tillför någon 

mening. (Dahlkwist, 2012) Mottagarens reaktion på budskapet kallas återkoppling och är viktig för att 

ge sändaren informationen om mottagaren uppfattat och förstått budskapet (Putnam & Poole, 2008). 

Kommunikation kan delas upp i envägs- och tvåvägskommunikation. Envägskommunikation innebär 

att en mottagare tar emot ett budskap utan att ge någon återkoppling. Det kan till exempel vara om en 

person läser en text eller lyssnar på radio. Tvåvägskommunikation är istället en interaktiv 

kommunikation där mottagaren ger återkoppling till det mottagna budskapet genom att ställa frågor 

eller delta i en diskussion. Envägskommunikation har fördelen att den är enkel och tidseffektiv men 

tvåvägskommunikation kan minska risken för missförstånd samt få parterna att känna sig mer 

delaktiga i de beslut som fattas. (Dahlkwist, 2012) En god kommunikation beskrivs ofta som förmågan 

att uttrycka sig klart och tydligt men förmågan att lyssna är minst lika viktig. För att skapa en god 

kommunikation krävs att parterna är villiga att lyssna, visar ett genuint intresse till motpartens åsikter 

samt är fria från förutfattade meningar. (Hanson, 2007) Det kan till exempel vara viktigt att lyssna till 

motpartens oro. Om kommunikationen inte adresserar den verkliga oron som mottagaren känner är det 
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stor risk att budskapet inte uppfyller sitt syfte. Ett exempel som påvisar detta har beskrivits av Wolsink 

(2007) som menar att det finns ett socialt dilemma vid etableringar av vindkraft och andra 

förnyelsebara energikällor. Han menar att de som är positiva till en vindkraftsetablering ofta 

argumenterar för dess globala nytta. Lokalbefolkningens oro handlar istället om den lokala påverkan 

på människor och miljö som etableringen kan ge upphov till. Argumenten om den globala nyttan är 

därmed inte direkt kopplade till mottagarens oro och budskapet riskerar därför att inte nå fram. 

(Wolsink, 2007) 

Via direkt tilltal mellan människor skapas en personlig närhet och relation mellan sändaren och 

mottagaren. Detta är viktigt för att öka mottagarens intresse samt budskapets påverkanskraft. Om 

information ska spridas till en stor massa av människor är mottagarna ofta anonyma för sändaren. Då 

saknas en personlig koppling och närhet mellan parterna, som vid envägskommunikation, och 

påverkanskraften från budskapet försvagas. (Hanson, 2007) 

En kommunikationsprocess kan drabbas av störningar vilket innebär att budskapet inte når mottagaren 

i sin rätta form. Störningar kan bland annat bero på missförstånd, feltolkningar och skilda intressen 

vilka kan både avhjälpas eller förvärras med hjälp av kommunikation. Människor har olika 

associationer till ord och kan därmed tolka orden olika beroende på tidigare kunskap eller beroende på 

sammanhanget. För att undvika störningar i kommunikationen bör den genomsyras av öppenhet och 

ärlighet. Det är även viktigt att sändaren ber mottagaren om återkoppling för att säkerställa att denne 

uppfattas budskapet korrekt. (Nilsson & Waldemarson, 2007) Störningar kan skapas av en otillräcklig 

kommunikation som till exempel vid otydlig eller tvetydigt budskap, otillräcklig information eller 

slarviga uttryck (Dahlkwist, 2012).  

Kommunikation kan också användas för att lösa konflikter och oenigheter. Även om varje konflikt är 

unik och måste lösas på olika sätt presenterar Nilsson och Waldemarson (2007) några generella 

riktlinjer för hur konflikter kan lösas med hjälp av kommunikation. De poängterar att parterna tidigt 

ska ta tag i konflikten för att identifiera möjliga orsaker och konsekvenser till problemet. En god 

konflikthantering fås från en öppen dialog där parterna visar vilja till samarbete. Det är viktigt att alla 

parter får tid på sig och möjlighet att delge sina åsikter om problemet för att tillsammans klargöra vad 

som är konfliktens kärna. Ett bra sätt att identifiera hur konflikten kan lösas är genom att alla parter 

besvarar frågan ”hur kan vi tillsammans lösa konflikten?”. (Nilsson & Waldemarson, 2007) 
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6 EMPIRISKA RESULTAT  

I detta kapitel presenteras de empiriska resultat som erhållits under intervjustudien, vilka även 

exemplifieras med hjälp av citat från intervjuerna. Detta kapitel är uppdelat i fyra delar baserat på 

intervjufrågorna, se APPENDIX 2 – INTERVJUFRÅGOR. Uppdelningen är Initiala förutsättningar, 

Samråd, Kommunikation och Övriga åtgärder.  

6.1 INITIALA FÖRUTSÄTTNINGAR 
I detta avsnitt presenteras de empiriska resultat som beskriver de initiala förutsättningar som kan 

finnas vid vindkraftsetableringar. Först beskrivs varför motstånd uppstår och därefter lokal-

befolkningens initiala attityder till vindkraft och enskilda vindkraftsprojekt.  

6.1.1 VARFÖR UPPSTÅR MOTSTÅND MOT VINDKRAFTSPROJEKT? 

De empiriska resultaten, gällande vad opinionen mot vindkraftsprojekt baseras på, visar att människor 

ofta är oroliga för att vindkraftverk ska höras för mycket, förstöra landskapsbilden eller innebära en 

stor förändring av närområdet. De kan till exempel vara negativa till fysiska ingrepp på den miljö som 

tidigare använts för fritidsaktiviteter eller vara oroliga för att djur- och växtlivet ska påverkas negativt 

av en etablering. Om en person känner sig bekväm och är nöjd med sin omgivning kan en ofrivillig 

förändring leda till en negativ inställning till själva förändringen. Dessa resultat stämmer väl överens 

med de faktorer Vindval presenterat i sin syntesrapport, se Tabell 3 i kapitel 3.  

Motstånd baseras i vissa fall på avundsjuka rörande ekonomisk ersättning. Markägare kan via 

arrendeavtalet få en inkomst från etableringen medan andra närboende inte får det, trots att de ofta 

drabbas av den påverkan den planerade vindkraftsanläggningen ger upphov till. En av myndighets-

representanterna har sett en tendens till att motståndet till viss del minskat i de fall en ekonomisk 

ersättning erbjudits till de närboende närmast en planerad anläggning. Detta diskuteras vidare i avsnitt 

6.4.2. Denna avundsjuka kan även riktas mot projektörer i form av en känsla av orättvisa. I vissa fall 

motsätter sig lokalbefolkningen att företag ska tjäna pengar på etableringen medan de själva och deras 

omgivning påverkas negativt, utan att ersättning ges. Detta kan även drabba markägare som äger stora 

skogsarealer och som därmed kan få höga arrendeersättningar, till exempel stora skogsbolag. Det finns 

en risk att en vi-mot-dem känsla uppstår, där de stora företagen tjänar pengar på de närboendes 

bekostnad. Som projektör kan det vara svårt att argumentera för etableringens positiva effekter då de 

närboende kan uttrycka en oro för partisk information: ”Det är klart att ni är positiva, ni kan ju tjäna 

pengar på det”.   

6.1.2 ALLMÄNHETENS INITIALA ATTITYDER TILL VINDKRAFTSPROJEKT 

En generell uppfattning bland de intervjuade är att motstånd uppstår i de flesta projekt och är svårt att 

undvika helt. En projektör säger:  

”Jag tror inte att det finns något projekt där inte någon har en synpunkt. Men samtidigt är motstånd 

naturligtvis en definitionsfråga, det är en löpande skala från någon som muttrar litegrann till någon 

som är helt vansinnig. Du träffar på alla typer av människor.”  

Utifrån intervjuresultaten uppfattar författaren att åhörarna på samråden i huvudsak kan kategoriseras 

till tre olika sorters grupper som alla har olika attityder och frågor om vindkraft i allmänhet samt 

specifika projekt. Vissa personer är nyfikna och vill gärna veta mer om vindkraft och det specifika 

projektet. Andra är oroliga för de förändringar som kommer att ske i deras närmiljö samt vilka hälso- 

och miljöeffekter vindkraften ger upphov till. Det finns även en grupp som är motståndare till 

projektet och som ofta redan innan samrådet har en bestämt negativ attityd till en etablering. Dessa tre 
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grupper agerar på olika sätt under projektets gång och bör därmed också bemötas på olika sätt. Det 

finns även en stor grupp människor som väljer att inte besöka samråden, denna grupp fokuserar inte 

denna studie på och kommer därför inte diskuteras vidare. 

De som är nyfikna och positiva till vindkraft är i regel enkla att kommunicera med. Till denna grupp 

kan projektörerna lämna den önskade informationen och ha en öppen dialog. En tendens finns att 

dessa personer dock inte är särskilt aktiva på samrådet och att det är svårt att engagera gruppen till att 

lämna synpunkter. Denna grupp poserar inget hinder för projektet och kräver därmed inget extra fokus 

under processen.  

Inom gruppen av motståndare varierar motståndet och agerandet kraftigt. Vissa av motståndarna vill 

inte ha en dialog utan har endast som mål att stoppa projektet. I dessa fall kan det vara svårt för 

projektören att hålla en konstruktiv dialog och diskussion med motståndarna. Andra motståndare kan 

vara mer drivande och konstruktiva och tänka att:  

”Om vindkraften ändå kommer till bygden, så ska det komma någon nytta av det.” 

Med dessa motståndare kan projektören ha en dialog angående hur bygden kan gynnas av vindkraften 

och på så sätt underlätta förankringen av projektet. En projektör nämner ett projekt där en lokal 

entreprenör, som från början var negativ till vindkraftsprojektet, initierade en förening för att anlägga 

bredband i samband med etableringen. Även om personen i fråga inte ville att etableringen skulle ske, 

så kunde med hjälp av dialog en lösning identifieras där båda parter fick ut något positivt från 

projektet. 

De kraftigaste motståndarna, som inte vill ha en dialog överhuvudtaget, är svårare att hantera för 

projektörerna. Flertalet av de intervjuade har en uppfattning att vissa motståndare aldrig kommer att 

kunna övertygas och att det är svårt att få dessa personer att bli positiva till eller ens acceptera 

projektet. Uppfattningen är att det i de flesta fall inte är möjligt att vända dessa personers åsikter, även 

om projektörerna delger korrekt information och bra argument. En projektör menar att det kan vara 

svårt för en person som offentligt visat att denne är en kraftig motståndare till projektet att byta åsikt, 

detta för att risken finns att personen skulle tappa ansiktet inför övriga närboende. För en 

vindkraftsetablering finns risken att de kraftigaste motståndarna startar föreningar och grupper för att 

motverka projektet och även drar med sig den delen av lokalbefolkningen som är oroliga men inte 

nödvändigtvis är motståndare från början. Flertalet av de intervjuade nämner att det ofta är de 

kraftigaste motståndarnas åsikter som hörs och syns mest. 

Den större delen av de som besöker samrådet tillhör ofta den mellanliggande gruppen av oroliga. Flera 

av de intervjuade betonar dock att majoriteten ofta är positiva men att många av dessa väljer att inte 

besöka samrådet. Den oroliga delen av lokalbefolkningen efterfrågar information och är ofta öppna för 

att ha en dialog med projektören för att få möjlighet att delge sina åsikter och ställa frågor. Flera av de 

intervjuade menar att fokus på samrådet är den oroliga delen hos lokalbefolkningen och att det är hos 

denna grupp projektören med hjälp av kommunikation och andra åtgärder kan skapa en acceptans. Hur 

de olika grupperna bemöts och kommuniceras med under samrådet och resterande delar av processen 

presenteras vidare i avsnitt 6.3.1. 

6.2 SAMRÅD 
I problembakgrunden för prövningsprocessen, avsnitt 2.2, beskrevs samrådets syfte. Under samrådet 

eftersträvas en förankring hos berörda parter samt att dessa får möjlighet att delge sina synpunkter och 

frågor om projektet. I detta avsnitt presenteras de tankar och åsikter om samrådet och samråds-

processen som intervjuobjekten delgett. 
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Projektörerna beskriver två huvudsakliga samrådsformer som används i dagsläget. Ett vanligt sätt att 

hålla samråd är att projektören delger information om projektet genom en presentation inför åhörarna 

som sedan får möjlighet att ställa frågor inför hela gruppen. En av projektörerna beskriver denna form 

som en klassrumssittning medan en annan kallar den för ett presentationssamråd. Ett annat sätt att 

hålla samråd är via ett så kallat öppet hus eller utställningssamråd. Då presenteras information på 

affischer utställda i en lokal där allmänheten har möjlighet att gå runt till de bemannade stationerna 

med affischer och ställa frågor till personal insatta inom ett specifikt område. Informationen på 

affischerna kan till exempel vara fotomontage, ljud- och skuggberäkningar samt annan information 

från samrådsunderlaget. 

 

Författaren av denna studie ser en tendens i intervjuresultaten att projektörerna allt mer övergår från ett 

presentationssamråd, som varit vanligt tidigare, till ett utställningssamråd. Vissa av de intervjuade 

projektörerna håller endast ett utställningssamråd medan andra använder en kombination av de två 

formerna. Det finns flertalet fördelar och nackdelar med respektive form vilka beskrivs nedan. 

 

Intervjuobjekten är överens om att utställningssamrådet har en positiv effekt då en större del av 

samrådskretsen får möjlighet att delge sina synpunkter om projektet. Det främsta argumentet emot 

presentationssamrådet är att vissa människor inte vågar ställa frågor eller tala inför en stor församling. 

En projektör förklarar: 

 

”Det finns vissa i publiken som är bra på att argumentera och göra sin röst hörd, men under samrådet 

vill man att alla ska få tala. Vårat mål med ett samråd är att alla ska få komma till tals och det 

upplever vi att man inte får vid en klassrumssittning.” 

 

Det ges en bild av att samrådets syfte lätt kan förloras om endast ett presentationssamråd utförs. Det 

finns då en risk att vissa personer som är negativa till etableringen väljer att aktivt försöka förstöra 

samrådet. Då riskerar samrådet att uppehållas vid en viss punkt, vilket kan innebära att projektören 

inte når ut med all information. Det finns exempel där personer är högljudda och ställer frågor i syfte 

att svartmåla vindkraften och att projektören istället för att samråda med allmänheten hamnar i en 

försvarsställning gentemot motståndarna. Sker detta finns en risk att övriga åhörare inte kommer till 

tals och att deras frågor och synpunkter går förlorade. En allmän uppfattning bland de intervjuade är 

att det är enklare som motståndare att sabotera ett presentationssamråd. Även till utställningssamråd 

kommer personer med målet att sabotera samrådet, men det är då enklare att prata med dessa personer 

enskilt så att övriga åhörare kan vandra runt mellan affischerna och ställa sina frågor ändå. En 

projektör nämner att det kan vara bra att prata med de kraftigaste motståndarna enskilt för att förstå 

vad deras motstånd baseras på.  

 

En positiv aspekt med ett presentationssamråd är att alla åhörare får samma information samt får höra 

vad alla andra frågar. En projektör poängterar dock att information om andras åsikter och frågor 

presenteras i samrådsredogörelsen där synpunkter samlas och bemöts. En annan projektör poängterar 

att trots att samma information sänds till alla åhörare kommer inte alla att ta emot eller uppfatta samma 

information. Det kan till exempel vara på grund av brus vilket gör att personer inte uppfattar alla ord 

som sägs, eller att uttryck används som är alltför tekniska eller specifika för mottagarna att förstå. 

Genom ett personligt möte, som fås vid utställningssamrådet, kan projektören anpassa informationen 

och språket till mottagaren. Detta kan kopplas samman med flera av de kommunikationsteorier som 

presenterats i avsnitt 5.2, och diskuteras vidare i avsnitt 7.6. 
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Vid samrådet önskas en dialog och denna har två syften. Dels är det viktigt att människors oro och 

frågor besvaras med korrekt information och dels är den lokalkännedom de närboende besitter viktig 

att integrera i utredningen inför uppförandet av MKB:n. De empiriska resultaten kan tolkas som att 

fler personer generellt får komma till tals vid ett utställningssamråd. Vikten av den personliga 

kontakten nämns i flertalet av intervjuerna och uppfattningen är att denna oftare uppnås under en 

utställning då åhörarna kan gå fram till en av personalen och föra en dialog. En projektör berättar:  

 

”Det är en jätteviktig dialog för att skapa förtroende för varandra. När folk går runt och tittar, hugger 

vi tag i dem och frågar ’Var bor du?’, ’Vad har du för funderingar?’, ’Brukar du plocka svamp i de 

här skogarna?’. Vi försöker locka folk att berätta.”  

 

Citatet ovan ger även en bild över vad projektörerna vill att samrådet ska resultera i. De vill samla så 

mycket information som möjligt, så tidigt som möjligt i processen, för att underlätta tillstånds-

prövningen. Flertalet av de intervjuade betonar hur viktigt det är att förklara samrådets syfte för lokal-

befolkningen. För att de inte ska känna sig överkörda är det viktigt att förklara att de har möjlighet att 

påverka projektet. En projektör förklarar syftet med samrådet: 

 

”Syftet är att få en tvåvägskommunikation. Dels att vi får ge information om vad vi har för planer så 

att folk i närheten ska känna sig trygga. Att de ska veta vad som händer i deras omgivning redan 

innan det händer och medan de fortfarande har möjlighet att påverka. Och dels att de ska komma med 

sin input så att vi får veta saker om lokalsamhället.” 

 

En del av de intervjuade belyser fördelarna med ett samråd som är en kombination av en presentation 

och en utställning. Då presenteras först projektet inför hela samrådskretsen med till exempel allmän 

information om projektet och tillståndsprocessen eller om miljökonsekvensbeskrivningen och vad den 

ska innehålla. Därefter får åhörarna möjlighet att gå runt bland affischerna som är bemannade med 

personal och ställa mer specifika frågor. En projektör säger:  

 

”Vi tycker att vi då får ut mesta möjliga av samrådet. Man får stå framme och ge information och då 

hör alla samma sak och får samma information. Detta tycker myndigheterna är viktigt. Under 

posterutställningen kan sedan var och en av åhörarna lägga mer tid på den del som de själva är 

intresserade av.” 

 

En projektör ger ett exempel på när ett kombinerat samråd har varit en lyckad form av samråd: 

 

”I slutet av en kväll kom en äldre kvinna och sa, ’jag tycker faktiskt vindkraftverken är snygga’. Det 

tordes hon inte säga när hon satt i den stora församlingen. Jag tycker att man har lyckats med ett 

samråd när även försiktiga människor törs säga någonting.” 

 

En av myndighetsrepresentanterna menar att en större del av allmänheten verkar nöjda i de fall där en 

kombination av de två samrådsformerna hålls. Då uppfylls önskemålen dels för de som vill höra vad 

alla andra säger och frågar och dels de som inte vill prata inför en stor församling. Det innebär att 

projektören då har möjlighet att tillfredsställa en större del av deltagarna på samrådet. De olika 

samrådsformernas fördelar och nackdelar diskuteras och analyseras vidare i avsnitt 7.6. 
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6.3 KOMMUNIKATION MED LOKALBEFOLKNINGEN 
I detta avsnitt presenteras intervjuobjektens tankar och åsikter kring kommunikationen med 

lokalbefolkningen. Avsnittet är uppdelat i fyra delar som diskuterar hur olika grupper av människor 

bör bemötas, vad som är viktig och bra information, i vilket skede lokalbefolkningen bör involveras i 

ett projekt samt acceptansnivåns påverkan på det kommunala vetot. 

En av de intervjuade betonar att kommunikationen i ett projekt inte endast bör baseras på vad lagen 

kräver utan istället vilka behov för kommunikation det finns i projektet. Detta argument stödjs även av 

en myndighetsrepresentant som menar att det krävs väldigt lite av projektörerna för att uppfylla de 

lagkrav som finns för samrådet och att dessa minimikrav ofta är lägre än vad många av lokal-

befolkningen önskar. Den uppförandekod som Svensk Vindkraftsförening och Svensk Vindenergi 

(2014) tagit fram, betonar vikten av att göra mer än vad lagen kräver och förevisar hur ett företag ska 

bete sig för att ta ett socialt ansvar vid en vindkraftsetablering. Den trycker på att kommunikationen 

ska vara öppen och proaktiv, det vill säga, bland annat att tidigt i processen kartlägga intressenter och 

baserat på det formulera mål för framtida kommunikation i projektet. En projektör berättar om ett 

mindre lyckat projekt där information gavs sent i projektet vilket skapade ett kraftigt motstånd på 

grund av bristfällig information. Då arbetade man reaktivt med att försöka involvera lokal-

befolkningen i efterhand genom till exempel att erbjuda andelsägande eller ekonomisk ersättning.  

Detta skapade dock en ännu större opinion mot projektet och projektören betonar svårigheten av att 

försöka rätta till fel i efterhand. 

För att säkerställa att rätt information når de närboende betonar flera av de intervjuade att en strategi 

för kommunikation kan vara ett bra hjälpmedel. För att skapa en plan för kommunikationen är det 

viktigt att kartlägga intressenterna och ta reda på vad som är viktigt för de närboende samt vad de är 

oroliga för. Detta kan användas för att identifiera vilket behov av kommunikation det finns i projektet 

och resultera i en strategi för vilket budskap som ska framföras till lokalbefolkningen samt vilken 

information som är viktig att delge. En av de intervjuade menar att projektören aktivt ska kontakta 

intressenterna som en del i att involvera lokalbefolkningen och visa dem respekt.  

En av de intervjuade berättar om ett projekt där det fanns stor turism i bygden och där många av de 

närboende hade ekonomi i turistverksamheter. Då var en stor del av de närboende främst oroliga för 

hur etableringen skulle påverka turismen, vilket dock inte är en fråga för tillståndsprövningen. Därmed 

var personalen på samrådet inte förberedda på att besvara dessa frågor. Den intervjuade menar att detta 

hade kunnat undvikas genom att kartlägga intressenterna i bygden och identifiera vad de kan tänkas 

vara oroliga för. 

De intervjuade nämner några faktorer som är viktiga vid kommunikationen med lokalbefolkningen 

och andra berörda. Ärlighet, öppenhet, tydlighet och respekt är ord som återkommit många gånger 

under intervjuerna. En av projektörerna betonar: 

”Det viktiga är att man är väldigt rak och ärlig och att man står för det man säger. Du ska aldrig 

försöka försköna eller dölja någonting. Kontentan av samråd är ärlighet. Och är det så att det är ett 

problem, ja men då ska det inte stå ett vindkraftverk där heller.” 

En annan av de intervjuade säger: 

”Det gäller att lyssna och fråga ’Vad är viktigt för er?’. Och så gäller det att informera och inte låtsas 

som att det här bara är guld och gröna skogar. Det känner jag har varit jättebra. Det är viktigt att 

visa att vi är öppna. Vi vill inte att de ska känna sig lurade, det handlar ju om respekt för människor.” 
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En av de intervjuade betonar vikten av en inledande presentation för att åhörarna ska få en bättre bild 

av vem som står bakom projektet och varför projektet genomförs. Det kan vara bra om projektören 

klargör sin agenda med projektet och varför de valt att engagera sig i vindkraft. Oavsett om agendan är 

att tjäna pengar, satsa på en förnybar energikälla eller en kombination av de båda, är det en chans för 

projektören att bekänna färg och visa att de är öppna och ärliga. Detta kan skapa ett förtroende och 

tillit till projektören och vikten av detta diskuteras och analyseras vidare i avsnitt 7.5. 

6.3.1 BEMÖTANDE AV LOKALBEFOLKNINGEN 

Som avsnitt 6.1.2 visar kan lokalbefolkningen som besöker samrådet kategoriseras i tre grupper; 

nyfikna, oroliga och motståndare. I detta avsnitt presenteras hur de olika grupperna bemöts och bör 

bemötas under projekt. Författaren av denna studie ser en tendens bland de intervjuade att 

fokusgruppen under samrådet är mellangruppen av oroliga samt de motståndare som är öppna för en 

konstruktiv dialog.  

Det kan vara svårt att skapa en acceptans bland de kraftigaste motståndarna. En projektör nämner att 

det i dessa fall kan vara svårt att delge information då personerna endast tar till sig den information de 

vill höra och ignorerar resten. Författarens tolkning av intervjuresultaten är att det finns en stor risk att 

de kraftigaste motståndarna påverkar den oroliga delen av lokalbefolkningen. Flera av de intervjuade 

upplever att många, mindre korrekta argument, ofta används som skrämselpropaganda av olika 

motståndsrörelser. För någon som inte är insatt i vindkraft kan det vara svårt att selektera bland 

informationen och avgöra vilken information som är korrekt. Dessutom betonar flertalet av de 

intervjuade personerna att den information media presenterar i majoritet ger en negativ bild av 

vindkraften, vilket också kan påverka lokalbefolkningens acceptans negativt. 

För att bemöta de kraftigaste motståndarna nämner en projektör att det är viktigt att vara 

tillmötesgående samt att bemöta frågor och argument med saklig och korrekt information. Under 

intervjuerna har flertalet exempel givits där stämningen på samrådet blivit hätsk och känslofull när 

motståndare har agerat högljutt och melodramatiskt i syfte att störa eller sabotera samrådet. En av 

projektörerna berättar att de egentligen inte har en förhoppning att kunna ändra de kraftigaste 

motståndarnas attityd utan att målet för samrådet, när det gäller denna grupp, är att skapa respekt 

mellan parterna. Projektören beskriver: 

”Får jag dem att titta mig i ögonen och säga hej då när de går, då har jag ändå nått fram till dem som 

människa, och då är jag nöjd.” 

Flera av de intervjuade nämner att den kraftigaste opinionen ofta kommer från en liten del av 

lokalbefolkningen men att denna grupp är den som hörs och syns mest. En projektör säger: 

”Jag tror inte att man ska stirra sig blind på motståndet. De är endast en minoritet.” 

Även om de kraftiga motståndarna hörs och syns mest så är fokus under processen att motverka att 

den stora massan av lokalbefolkningen påverkas av negativ lobbying. Därav är fokus under samrådet 

att presentera saklig och korrekt information för att minska risken att skrämselpropaganda och felaktig 

information sprids. En projektör betonar att motståndarna kan få ett stort genomslag med sina 

argument och åsikter genom till exempel social media. Däremot agerar de som är positiva inte på 

samma sätt och lobbar inte lika hårt för sina åsikter, i många fall väljer de som är positiva till projektet 

att inte ens besöka samrådet. Därmed finns det risk att motståndarna hörs mest, även fast de i många 

fall är en minoritet i lokalsamhället. 
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En uppfattning bland de intervjuade är att det finns en risk att en stark negativ publicitet och opinion 

kring ett projekt kan påverka kommunens beslut om att tillstyrka projektet eller inte. Detta diskuteras 

vidare i avsnitt 6.3.5.  

6.3.2 VIKTIG OCH BRA INFORMATION 

Flera av de intervjuade nämner att det är viktigt att den information som ges till allmänheten är på rätt 

nivå, det vill säga inte vara för avancerad och teknisk. Om informationen som ges är för avancerad 

eller detaljrik kan vissa människor inte ta till sig informationen. Att delge information på rätt nivå ökar 

inte bara förståelsen bland de närboende utan kan också vara en viktig faktor för att de ska uppfatta det 

förmedlade budskapet. Om en person har frågor som baseras på oro och svaret är svårt att uppfatta 

finns risken att oron inte stillas utan att fler frågor väcks. Om informationen är för avancerad eller om 

dialogen uppehåller sig vid ett specifikt ämne för länge finns det risk att projektören inte kan förmedla 

sitt budskap och att lokalbefolkningen inte får svar på sina frågor. Vid ett personligt möte, det vill säga 

en dialog mellan enskilda individer, kan informationen anpassas till motpartens förkunskaper och 

förståelse för ämnet.  

Flera av de intervjuade uttrycker att oro ofta är en bakomliggande orsak till motstånd. De närboende är 

ofta oroliga för förändringen som sker i samband med en etablering och hur de kommer att uppleva 

och påverkas av denna. Det nämns också att det kanske inte alltid är synpunkter som baseras på den 

bakomliggande oron som de närboende tar upp under samrådet utan snarare synpunkter som ger gehör 

hos prövningsmyndigheten. En myndighetsrepresentant berättar att så länge projektören håller sig till 

de riktvärden som finns gällande exempelvis ljud och skuggor ska inte närboendes åsikter om dessa 

faktorer påverka om projektet får tillstånd eller inte. Men en närboende har rätt att överklaga om denne 

anser sig störas av till exempel buller och skuggor, och har rätt att få frågan prövad. En myndighets-

representant berättar att många irrelevanta synpunkter uppkommer vilket gör att handläggningstiderna 

ökar. De synpunkter som inkommer till myndigheten följer ofta en trend för vad som diskuteras för 

tillfället i till exempel media. Till exempel fokuserar synpunkterna ofta på vindkraftverkens påverkan 

på fåglar, fladdermöss och naturvärden, vilka alla är relevanta för processen för tillstånd enligt 

miljöbalken.  

En av konsulterna nämner att de frågor som uppkommer vid samrådet inte alltid är relaterade till 

tillståndsprövningen enligt miljöbalken. De kan till exempel vara närboende som är oroliga för att 

vindkraftsetableringen ska innebära en värdeminskning på deras fastighet eller näringsidkare som är 

oroliga för att etableringen ska påverka deras näringsverksamhet negativt. Samrådet är en del i 

prövningen för om etableringen ska få tillstånd enligt miljöbalken och har därmed inte som syfte att ta 

upp andra frågor. Konsulten berättar att människor kan bli upprörda och känna sig åsidosatta om deras 

andra frågor inte tas hänsyn till eller besvaras vilket kan leda till att lokalbefolkningen förlorar 

förtroendet för projektören. Därför är det viktigt att även andra frågor som inte är relaterade till kraven 

enligt miljöbalken också besvaras under processen.   

Flertalet av de intervjuade framhåller vikten av att förklara tillstånds- och samrådsprocessen för 

lokalbefolkningen. Det är viktigt att förklara att det inte är projektörerna som avgör om projektet får 

genomföras eller inte utan att det finns professionella instanser som har i uppgift att bedöma projektets 

lämplighet. Det är även viktigt att förklara att det finns lagstiftning som reglerar projektets utformning 

och som tar hänsyn till människor och miljö. En myndighetsrepresentant tycker att projektören ska 

vara tydlig med att berätta vilken roll alla aktörer har, till exempel vem som är ansvarig för olika 

moment i processen, vem som beslutar om vad och vem lokalbefolkningen kan lämna sina synpunkter 

till. Att förklara tillståndsprocessen är också ett steg i att respektera människors oro för förändringar i 

närmiljön. Vissa människor behöver tid att acceptera en förändring och då är det viktigt att förklara 
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processen och i vilket skede projektet befinner sig i för tillfället. De intervjuade nämner att det är 

viktigt att förklara när samrådet sker, när de närboende har möjlighet att lämna synpunkter, när 

tillståndsansökan sker samt när de närboende har möjlighet att överklaga de beslut som fattas. En 

projektör berättar hur de presenterar projektet som en tidsplan med utmärkta tidpunkter för till 

exempel när allmänheten kan yttra sig, när de kan överklaga, när kommunen lämnar tillstyrkan och så 

vidare, vilket de uppfattar är uppskattat bland de närboende. En av myndighetsrepresentanterna 

betonar vikten av att vara tydlig med vilken information som finns och inte finns tillgänglig i 

dagsläget, samt när under projektet viss information kan presenteras. Det ger en öppenhet och 

tydlighet vilket visar att projektören inte undanhåller någon information. Det skapar även en trygghet 

för de närboende, vilket innebär att de blir mindre oroliga. 

6.3.3 NÄR BÖR LOKALBEFOLKNINGEN INVOLVERAS I ETT PROJEKT? 

Ett vanligt svar på frågan angående i vilket skede lokalbefolkningen bör involveras i ett projekt har 

under intervjuerna varit ”så tidigt som möjligt”. Fördelen med en tidig involvering är att människor 

känner sig sedda och tilltalade samt att de känner att de har möjlighet att påverka projektet. En tidig 

involvering kopplas ofta till en respekt mot lokalbefolkningen och en respekt mot att projektet innebär 

en stor förändring för människorna i bygden. Samtidigt betonar flera av de intervjuade att det finns en 

risk med att involvera allmänheten alltför tidigt i processen. Det är viktigt att kunna presentera en 

konkret plan och kunna besvara allmänhetens frågor under samrådet. Om det finns alltför många 

frågor som projektören inte kan svara på kan det skapa en frustration och irritation bland 

lokalbefolkningen. Vid en tidig involvering finns dessutom risken att projektet inte följer den 

ursprungliga planen och att slutresultatet inte är vad som presenterades under samrådet. En av 

myndighetsrepresentanterna menar att det därför är viktigt att betona under samrådet att det som 

presenteras bara är en plan vilken kan ändras innan projektet är klart.  

 

Flera av de intervjuade betonar att om lokalbefolkningen involveras tidigt och erbjuds lämna sina 

synpunkter, är det viktigt att de faktiskt kan påverka projektet. Om de närboende märker att de 

egentligen inte har något att säga till om kan de tappa förtroendet för projektören. En av de intervjuade 

nämner att det är viktigt att förklara förutsättningarna som finns för projektet, till exempel kanske ett 

visst antal vindkraftverk krävs för att projektet ska ha en tillräcklig lönsamhet, och då bör lokal-

befolkningen bli informerade om att de kan vara med och påverka projektet inom de förutsättningar 

som finns. Detta kan uppfattas som att projektören är ärlig och öppen i sin kommunikation. En risk 

med att inte involvera lokalbefolkningen tidigt i processen är att ryktesspridning kan ske. Det kan till 

exempel uppmärksammas om företaget sätter upp master för vindmätningar vilket kan skapa 

spekulationer som sprider sig bland de närboende. Flertalet av de intervjuade har nämnt att de 

närboende helst redan ska ha fått information om att det planeras ett projekt innan detta offentliggörs i 

till exempel tidningar. Detta för att de närboende inte ska känna sig överkörda av planerna.  

 

En av myndighetsrepresentanterna betonar att informationen inte bara ska ges tidigt i processen utan 

också bör vara kontinuerlig. I vissa projekt, där projektörerna ger regelbunden information om 

projektet och vad som sker i processen, har det kommit in färre förfrågningar till myndigheten. En 

kontinuerlig information är viktig eftersom tillståndsprocessen i Sverige ofta pågår i flera år. Ibland 

kan det dröja ett till två år innan de närboende får ny information efter samrådet vilket kan skapa en 

oro och osäkerhet för hur framtiden ser ut. Som diskuterats i avsnitt 6.3 betonas även här att 

lagstiftningen kräver lite av projektörerna och att de utöver samrådet även bör delge allmänheten 

information under övriga delar av processen. En annan myndighetsrepresentant instämmer och menar 

att lokalbefolkningen blir mindre oroliga om de får kontinuerlig information och får veta vad som 

händer i projektet. 
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En projektör berättar om hur de i ett projekt lät en journalist skriva artiklar och publicera en tidning 

som delades ut bland lokalbefolkningen. Där gavs information om vad som skedde i projektet för 

tillfället och vad som skulle ske i framtiden samt hur det skulle påverka bygden. I detta fall hade 

tillstånd redan givits och tidningarna som gavs ut behandlade byggfasen av projektet. Syftet var främst 

att skapa en förankring i denna fas. En annan projektör berättar hur de deltar i ett årligt evenemang i 

ett lokalsamhälle där de har en befintlig park, för att visa att de är en del i bygden även efter att 

byggnationen av vindkraftparken är klar. Denna projektör menar att detta är ett initiativ för att visa att 

de tar ansvar och att de finns tillgängliga om det finns några frågor om projektet.  

6.3.4 LOKALA AMBASSADÖRER 

Flera av de intervjuade nämner fördelen att hitta lokala ambassadörer och samverkanspartners bland 

lokalbefolkningen. I avsnitt 6.3.2 och 6.3.3 ovan har vikten av tydlig och kontinuerlig information 

betonats. Några av projektörerna har beskrivit svårigheterna med att implementera en kontinuerlig 

spridning av information i de fall då de inte verkat i närheten av etableringsområdet. En projektör 

berättar om ett projekt som var lokaliserat på ett långt avstånd från projektörens arbetsort. Bland 

lokalbefolkningen fanns en liten grupp av motståndare som utförde stark lobbying vilket innebar en 

stor publicitet kring projektet, varav mycket negativ publicitet i media. Bland annat spreds information 

om att vindkraftparken skulle anläggas i ett område med flera naturreservat, vilket lätt kunde 

misstolkas. Informationen i sig var inte felaktig men kunde misstolkas som att parken skulle anläggas 

inom naturreservaten istället för det korrekta att vindkraftparken skulle anläggas i ett större område där 

det också fanns naturreservat i närheten. När projektören sedan besökte samhället hade stora delar av 

lokalbefolkningen en felaktig uppfattning om att parken skulle lokaliseras i ett naturreservat, vilket 

hade skapat många negativa attityder. Projektören hade uppfattningen att en lokal ambassadör hade 

kunnat verka på lokal nivå och därmed fungerat som informationsspridare av korrekt information samt 

fångat in de argument och rykten som spreds i bygden. En annan projektör nämner också att det är 

viktigt att hitta dessa ambassadörer för att de kan agera som lokala kommunikatörer. Det kan till 

exempel vara markägare eller lokala entreprenörer som ser nyttan av projektet och kan sprida korrekt 

information samt bemöta frågor när projektören inte har möjlighet.  

De intervjuade har ombetts att ge exempel på när det varit en stor opinion mot projekt samt när 

acceptansen varit hög. Vissa projekt har speciellt tagits upp där det i stort sett inte funnits något 

motstånd och gemensamt för de projekten har varit att de från början varit lokala initiativ. En projektör 

berättar: 

 

”… men det finns jättecoola exempel också. Det var ett lokalt initiativ från början där det var några 

bybor som gick ihop och sa att ’på det där berget, där måste det väl blåsa bra’. Sen drog man igång 

projektet med grundtanken att en del av de pengar som kom ut från elförsäljningen skulle falla tillbaka 

till bygden i form av vindpeng. Från första förfrågan till att vindkraftverken faktiskt stod upp var det 

mindre än två år, jag tror att det är nått slags världsrekord. I det fallet tror jag att det faktiskt inte var 

en enda överklagan, men då var det ju byn själv som hade kommit på att det var en bra idé.” 

6.3.5 DET KOMMUNALA VETOT 

En del av de intervjuade nämner att en förarbetad översiktsplan eller vindbruksplan där kommunen 

utpekat områden som särskilt lämpliga eller olämpliga för vindkraft kan underlätta tillståndsprocessen. 

Dessa planer ger en indikation om att kommunen tillstyrker ett projekt om det placeras inom ett 

lämpligt område eller utanför särskilt kontroversiella områden. När en översiktsplan eller vindbruks-

plan tagits fram har de närboende haft en möjlighet att delta i samråd och ge sina synpunkter vilket 

därmed borde underlätta processen gällande acceptansen för ett vindkraftsprojekt inom ett utpekat 
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område. Dock menar flertalet av de intervjuade att de är få som engagerar sig när översiktsplanen tas 

fram. Flera av de intervjuade påpekar att ett utpekat område inte är en garanti för att projektet får en 

tillstyrkan och ger flertalet exempel på sådana fall. Intervjuresultaten visar att en stark lokal opinion 

kan påverka kommunpolitikerna att avstyrka ett projekt. Även om det kommunala vetot är lagstadgat 

och därmed inte är fokus i denna studie kan det kopplas ihop med de närboendes acceptans. En 

projektör säger:  

”Det är en väldig osäkerhet vart projektet tar vägen. Man vet ingenting innan kommunen har sagt sitt 

egentligen. Även om man får löften ibland om att ’vi är positiva’ så kan det vända runt väldigt snabbt 

om det blir kraftig lobbying från vissa grupper.” 

Enligt lagstiftningen ska kommunens beslut angående tillstyrkan baseras på mark- och vatten-

användningen i området, men kommunpolitikerna behöver inte motivera anledningen till att de 

tillstyrker eller avstyrker ett projekt. Dessutom går detta beslut inte att överklaga vilket innebär att 

beslutet har en stor inverkan på projektet. Flera av de intervjuade nämner att det i vissa fall finns en 

tendens att kommunpolitikerna avstyrker projekt trots att området finns utpekat i en översikts- eller 

vindbruksplan, på grund av en stark negativ opinion. Detta diskuteras och analyseras vidare i avsnitt 

7.5. 

Även en annan projektör menar att en stark opinion mycket väl kan påverka kommunpolitikerna att 

inte tillstyrka ett projekt. Projektören nämner att det ofta är de kraftigaste motståndarna eller 

motståndsgrupperna som gör mycket väsen av sig och samlar in namnunderskrifter och pratar med 

kommunpolitikerna. De är ofta ett fåtal personer som får stort inflytande med information som inte 

alltid grundar sig på korrekt fakta. Projektören betonar även att etableringen är väldigt beroende av 

kommunpolitikerna eftersom de ska tillstyrka eller avstyrka projektet. Flertalet av de intervjuade 

nämner att kunskapsnivån gällande vindkraft ofta är grund hos kommunerna. Kommunpolitikerna ska 

besluta om många olika politiska frågor och det kan var svårt att vara väl insatt i alla ämnen. Detta 

innebär att det är viktigt att även ge politikerna korrekt information om vindkraft i allmänhet och det 

specifika projektet, för att de ska kunna jämföra och vara kritisk mot annan information de får. En 

tolkning som författaren gör av intervjuresultatet är att motståndsrörelser i många fall inriktar sig på 

att övertyga politikerna om att avstyrka projektet genom till exempel protestlistor, då de vet att 

tillstyrkan är kritiskt för projektets genomförande. Flertalet av de intervjuade uttrycker en oro för att 

kommunpolitiker följer motståndarnas vilja i rädsla av att förlora potentiella röster i valet.  

6.4 ÖVRIGA ÅTGÄRDER 
Detta avsnitt presenterar övriga åtgärder som inte är direkt kopplade till kommunikation men som 

utförts i syfte att öka acceptansen för olika vindkraftsetableringar.   

6.4.1 FÄLTBESÖK 

Flertalet av projektörerna är överens om att lokalbefolkningens oro gällande vilken påverkan en 

vindkraftsanläggning i verkligheten ger upphov till, ofta beror på okunskap och avsaknad av tidigare 

erfarenheter av vindkraft. Med hjälp av ett fotomontage kan de närboende få en uppfattning om hur 

vindkraftverken kan komma att påverka landskapet och hur mycket de kommer att synas i 

omgivningen. Det är däremot svårare att förklara hur mycket ljud ett vindkraftverk ger upphov till och 

hur ljud uppfattas på ett visst avstånd. De flesta människor har ingen association till vad till exempel 

40 dB innebär, vilket medför att projektörerna har svårt att förklara ljudets påverkan på ett förståeligt 

sätt. Flertalet av de intervjuade nämner att ett fältbesök är en bra del av ett samrådsförfarande. Det 

innebär att människor får åka till en vindkraftpark och bilda en egen uppfattning om dess påverkan. 

Denna möjlighet finns dock inte alltid, men en projektör berättar om ett lyckat exempel där 
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allmänheten erbjöds besöka en befintlig park lokaliserad i närheten av platsen för samrådet. 

Allmänheten fick då besöka platser med ett visst avstånd och riktning till vindkraftparken som 

motsvarade hur bebyggelse skulle vara placerad kring den planerade anläggningen. Där fick 

allmänheten se, lyssna och bilda en egen uppfattning om vindkraftparkens påverkan. Vidare berättar 

projektören att allmänheten i detta fall också fick en förståelse för varför vindkraftverken lokaliseras 

på en viss plats. Under dagen för fältbesöket var det höga vindhastigheter vid turbinen men lägre längs 

marken och projektören kunde med hjälp av övervakningssystemet visa att vindkraftverket 

producerade maximalt. Projektören säger: 

”De fick se att det finns en anledning till att verken står där de står. Även om det är en hyfsat lugn 

dag, blåser det väldigt mycket där uppe. Det var otroligt pedagogiskt och en oerhört lyckad övning. 

Nu finns det ju inte alltid möjligheten att göra ett fältbesök, men man ska passa på att göra det om det 

går.” 

En annan projektör berättar hur de under samrådet haft en ljudexpert på plats där besökarna har fått 

testa och uppleva vad olika ljudnivåer innebär. Då ljud upplevs subjektivt upplevdes detta som ett 

bättre alternativ än försöka förklara i ord vilka ljudnivåer ett vindkraftverk ger upphov till.  

En av de intervjuade betonar att det dock finns en svårighet med fältbesök eller liknande aktiviteter då 

påverkan från en vindkraftsanläggning varierar mycket beroende på omgivningen. Ljud transporteras 

på olika sätt över olika terränger och den visuella påverkan beror på omgivningens egenskaper. Därför 

ställer sig en del av de intervjuade tveksamma till hur stor den positiva effekten av ett fältbesök 

egentligen är.  

En projektör nämner ett projekt där det fanns en hög acceptans redan tidigt i processen och där 

samrådet var en mycket lyckad tillställning. Projektören drog en parallell till att det 16 kilometer ifrån 

den planerade lokaliseringen fanns en existerande anläggning vilket gjorde att de närboende redan 

hade erfarenheter om dess påverkan på närmiljön. I ett annat projekt där det inte fanns någon 

anläggning i närheten var lokalbefolkningen mer skeptiska till en etablering och det krävdes flera 

informationstillfällen, utöver samrådet, för att de närboende skulle tycka att de fått tillräckligt med 

information om vindkraftens påverkan. 

Ett annat sätt att aktivt samla in synpunkter samtidigt som lokalbefolkningen blir involverade i 

projektet är landskapsanalys/gåturer. Då får lokalbefolkningen beskriva hur de använder landskapet 

och samtidigt känna sig engagerade och att deras åsikter är viktiga. 

6.4.2 EKONOMISK ERSÄTTNING 

De intervjuade projektörerna tillämpar alla en så kallad bygdepeng/vindbonus där en del av vinsten går 

tillbaka till bygden eller föreningslivet. Detta är inte lagstadgat och därmed ett frivilligt åtagande av 

företagen för att skapa en djupare förankring i lokalsamhället. Flertalet projektörer betonar dock att det 

är viktigt att denna ekonomiska kompensation inte är kopplad till kommunen då det skulle kunna ses 

som en muta när kommunens politiker ska tillstyrka projektet. En av projektörerna berättar:  

”Denna kompensation går till föreningar som till exempel scouterna eller PRO. Kompensationen har 

inte någon koppling till kommunen, som ger oss tillstyrkan, och då tycker inte vi att vi har någon 

beroendeställning, alltså är det inte en muta.” 

Enligt tidigare forskning presenterad i avsnitt 3.2 beskrivs ekonomiskt deltagande i en etablering som 

ett sätt att öka acceptansen bland lokalbefolkningen. Flera av de intervjuade nämner att det finns 

svårigheter att tillämpa detta i Sverige. En orsak till detta är att det ofta handlar om stora investeringar 
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för privatpersoner. Dessutom krävs stora investeringar för till exempel vindmätningar och olika 

inventeringar redan innan det finns någon säkerhet att etableringen får tillstånd och kommunal 

tillstyrkan. Därmed krävs stora investeringar innan det finns en säkerhet att projektet kommer att 

generera en inkomst. 

Vissa av de intervjuade projektörerna väljer att utöver arrendeavtalet med markägare även ge 

ersättning utifrån ljudutbredningsområdet, det vill säga det område som påverkas av 40 dB. Då får de 

fastighetsägare vars mark befinner sig inom ljudutbredningsområdet ta del av arrendeersättningen även 

fast vindkraftverken inte står direkt på deras mark. De som äger fastigheter inom ljudutbrednings-

området är oftast de som bor närmast parken och via denna ersättning kompenseras de indirekt för 

vindkraftverkens totala påverkan. En projektör berättar om ett projekt där markägare inom 

ljudutbredningsområdet för 40 dB kontaktades samtidigt som övriga markägare och erbjöds en del av 

arrendet. Projektören menar att fördelen med detta är att de närmast boende känner sig involverade 

väldigt tidigt i processen och får en kompensation för den påverkan de utsätts för. Även om de ställer 

sig negativa till projektet har de blivit involverade i diskussionen tidigt och projektörens uppfattning är 

att deras motstånd då inte är lika rabiat. Detta bekräftas även av en representant från myndigheterna 

som nämner att en positiv trend, med färre inlämnade synpunkter, kan ses i de fall då en ekonomisk 

ersättning lämnats till de närboende.  
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7 ANALYS OCH DISKUSSION AV EMPIRISKA RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras författarens analys av intervjuresultaten samt de kopplingar till beskrivna 

teorier som identifierats. Centrala delar av resultaten belyses i ett antal avsnitt; Attityders funktioner, 

Tidig och proaktiv kommunikation, Processer som skapar en attityd, Förändring av attityder, Tillit 

och förtroende samt Samrådsformen.  

7.1 ATTITYDERS FUNKTIONER 
Som presenterats i avsnitt 5.1.1 kan attityder ha fyra funktioner; kunskapsmässig, utilitaristisk, 

egodefensiv och värdeexpressiv. Enligt författaren kan främst de kunskapsmässiga, utilitaristiska och 

värdeexpressiva funktionerna kopplas samman med de empiriska resultaten, vilket diskuteras vidare i 

avsnitten nedan. 

7.1.1 DEN KUNSKAPSMÄSSIGA FUNKTIONEN AV EN ATTITYD – BEHOV AV KONTROLL 

Människor har enligt Katz (1960) ett behov av att strukturera, tolka och förstå sin omgivning för att 

skapa en känsla av kontroll. Enligt författaren av denna studie påvisar teorin vikten av att projektören 

fokuserar på att undvika att lokalbefolkningen får en känsla av att de saknar kontroll över situationen. 

Ett sätt att göra detta är att under hela processen delge lokalbefolkningen rätt information vid rätt 

tillfälle. Den kunskapsmässiga funktionen visar vikten av att informera allmänheten; information kan 

öka lokalbefolkningens kunskap och därmed deras känsla av kontroll.  

Som intervjuresultaten visat, kan motstånd mot ett vindkraftsprojekt i många fall baseras på en oro för 

hur etableringen kommer att påverka människor och miljö, se avsnitt 6.1.1. Om de närboende utsätts 

för en ofrivillig förändring där någon utomstående vill påverka omgivningen, kan de närboende känna 

att de saknar kontroll. För att undvika detta visar studien på att det är viktigt att de närboende har 

möjlighet att ge sina synpunkter på projektet och därmed känna sig tilltalade, vilket kan ge en känsla 

av att de kan kontrollera projektets utformning, i alla fall till viss del. Det är dock viktigt att även 

kommunicera att projektören vill samla in synpunkter om projektet. Flertalet av de intervjuade har 

nämnt att de flesta människor inte har kunskap om hur samråds- och tillståndsprocessen går till vid en 

vindkraftsetablering eller vilka rättigheter de har att lämna synpunkter och överklaga beslut. Därmed 

är det viktigt att underrätta lokalbefolkningen om hur samråds- och tillståndsprocessen går till. 

Projektören kan erbjuda lokalbefolkningen en känsla av kontroll genom att tydligt förklara hela 

processen. En av projektörerna berättade hur de presenterade processen visuellt med hjälp av en 

tidsplan i form av en pil. Detta tror författaren är en bra åtgärd då den förklarar processen på ett 

lättförståeligt sätt vilket, därmed kan öka förståelsen hos lokalbefolkningen.  

De närboende kan vara oroliga för att projektören, som representerar ett stort bolag, bara vill tjäna 

pengar på projektet och därför endast ger partisk information om vindkraft i allmänhet samt det 

specifika projektet. Genom att förklara tillstånds- och samrådsprocessen kan projektören visa att de 

inte kommer att köra över lokalbefolkningen eller genomföra en etablering som är skadlig för 

människor och miljö. Till exempel är det viktigt att förklara att myndigheter har som uppgift att 

avgöra om projektet bör genomföras eller inte, utifrån den lagstiftning som finns i miljöbalken. Det 

kan skapa en trygghet hos de närboende om de får veta att en opartisk myndighet ska granska 

etableringens miljöpåverkan och avgöra om projektet ska få tillstånd eller inte. Flera av de intervjuade 

menar att detta är viktig information att delge under samrådet, men författaren tror att detta bör göras i 

ett tidigare skede, om möjligt, eventuellt redan vid första kontakten med lokalbefolkningen. Varför det 

är viktigt att så tidigt som möjligt skapa en positiv attityd hos lokalbefolkningen diskuteras vidare i 
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avsnitt 7.2. Studiens resultat visar att kontroll är en faktor projektörerna bör beakta i all 

kommunikation med lokalbefolkningen, då detta kan ha en stark påverkan på attityder.   

7.1.2 DEN UTILITARISTISKA FUNKTIONEN AV EN ATTITYD  

Den utilitaristiska funktionen av en attityd innebär enligt Nilsson och Martinsson (2012) att människor 

via inlärning associerar vissa objekt till tillfredställelse och vissa till bestraffning. Med hjälp av dessa 

associationer försöker de sedan att maximera sin egen vinning. Problematiken för vindkraft är att det 

ofta endast är bestraffningen som kan kopplas till en enskild individ och inte tillfredsställelsen, detta 

på grund av att påverkan sker lokalt medan vindkraftens fördelar främst uppenbarar sig globalt. För att 

få människor att även koppla individuell tillfredsställelse till vindkraft är det viktigt att projektören 

tillsammans med de närboende försöker finna lokala nyttor vid en etablering. Detta stämmer väl 

överens med intervjuresultaten som visar att människor i bygden, och även motståndare, lättare kan 

acceptera ett projekt om de kan se en lokal nytta från etableringen. En lokal nytta kan till exempel vara 

att bredband dras i samband med etableringen eller att vägarna i området blir upprustade. 

7.1.3 DEN VÄRDEEXPRESSIVA FUNKTIONEN AV EN ATTITYD 

Enligt tidigare studier kan det vara svårt att argumentera för vindkraft med hjälp av dess globala 

fördelar, då den globala nyttan inte direkt påverkar den enskilde individen. Dock kan argument om den 

globala nyttan påverka människors attityder via den värdeexpressiva funktionen av en attityd, som 

enligt Katz (1960) syftar till att uttrycka individens centrala värden. Dock kan den värdeexpressiva 

funktionen överskuggas av den utilitaristiska funktionen som har en mer påtaglig och direkt påverkan 

på den enskilda individen. Författaren anser att effekten från argumenten om globala fördelar inte bör 

underskattas då människor blir mer och mer medvetna om klimatdebatten och därmed tycker att det är 

allt mer viktigt att agera miljövänligt. Detta tyder på att människor skapar en positiv attityd till 

vindkraftsetableringar om det kan kopplas till deras moraliska ståndpunkter. Enligt författaren bör 

därför projektören informera lokalbefolkningen om vindkraftens globala fördelar, men samtidigt vara 

väl medveten om att lokal påverkan ändå troligtvis är viktigare för den enskilda individen och därmed 

har en starkare inverkan på attityden. 

7.2 TIDIG OCH PROAKTIV KOMMUNIKATION 
Den uppförandekod som Svensk Vindkraftsförening och Svensk Vindenergi (2014) tagit fram betonar 

vikten av en proaktiv kommunikation. Detta kan kopplas till en av projektörernas uppfattning om att 

det är viktigt att göra rätt från början då det är svårt att rätta till fel i efterhand. Intervjuresultaten i 

avsnitt 6.3.3 indikerar att det är bra att involvera lokalbefolkningen tidigt i processen, för att de 

närboende inte ska känna sig överkörda eller åsidosatta. Dessa två faktorer visar att en tidig och aktiv 

kommunikation kan ge positiva effekter på acceptansnivån för ett specifikt projekt. Om de närboende 

får reda på projektplanerna via ryktesspridning finns det risk att de börjar spekulera om projektets 

lokalisering och omfattning, och skapar förutfattade meningar om hur stor påverkan en etablering 

skulle innebära. Risken är då att de närboende skapar en attityd som bygger på inkorrekt fakta och som 

också är svår att förändra. Enligt RAS-modellen, presenterad i avsnitt 5.1.3, tenderar individer att 

motstå information som inte är i linje med deras ursprungliga synpunkter. Det innebär att om en 

negativ attityd skapats på grund av till exempel ryktesspridning av felaktig information, är det svårare 

att skapa en acceptans bland de närboende, än om man kommunicerat med dem innan ryktet hunnit 

sprida sig. Om projektören börjar fel och de närboende får en initialt negativ attityd till projektet är det 

svårt att rätta till problemet i efterhand. Detta styrks även av den så kallade kognitiva 

responsmodellen, presenterad i avsnitt 5.1.3, som menar att en attitydförändring inte i första hand 

påverkas av den information som ges utan av andra faktorer som till exempel tidigare kunskap och 
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uppfattningar. Enligt författaren bör därför projektören aktivt arbeta för att skapa en acceptans innan 

lokalbefolkningen påverkas av annan information och en eventuellt negativ attityd skapas. 

Teorin om att det är svårt att förändra en initialt negativ attityd i en positiv riktning styrker även 

argumentet att tillstånds- och samrådsprocessen gärna ska presenteras och förklaras redan i första 

kontakten med lokalbefolkningen. När människor får kunskap om processen skapas en trygghet, vilket 

enligt författaren kan innebära att människor i lugn och ro kan analysera situationen och inte direkt 

måste agera ut ett motstånd. Därmed är författarens uppfattning att tillstånds- och samrådsprocessen 

bör presenteras för lokalbefolkningen så tidigt som möjligt. 

Det är viktigt att poängtera att det är svårt att veta vilka uppfattningar och associationer de närboende 

har initialt. En problematik som nämns i intervjuresultaten är medias påverkan. En generell bild bland 

de intervjuade är att majoriteten av all publicitet kring specifika vindkraftsprojekt i media är negativ. 

Författaren tror att denna publicitet kan skapa negativa associationer till vindkraftsprojekt bland 

allmänheten, vilket innebär att projektörerna i många fall måste arbeta mot negativa attityder oavsett 

hur tidigt de än väljer att involvera lokalbefolkningen.  

En tidig och proaktiv kommunikation stödjs även av Nilsson och Waldermarson (2007), som menar att 

det i en konflikt är viktigt att tidigt klargöra orsakerna till konflikten och att alla parter ska få tid på sig 

att delge sina åsikter om problemet. 

Som intervjuresultaten indikerat, bör involveringen av de närboende ske så tidigt som möjligt, men 

ändå inte alltför tidigt. Om projektören inte kan svara på allmänhetens frågor finns risken att de 

närboende får en känsla av att projektören, och därmed de själva, saknar kontroll. Som diskuterats 

tidigare är känslan av kontroll en viktig funktion för attityder. För att öka känslan av kontroll redan i 

första mötet med allmänheten är det viktigt att de närboende kan få mycket information samt ha 

möjligheten att ställa frågor redan första gången de delges projektplanerna.  

Lokalbefolkningen bör involveras tillräckligt tidigt för att känna sig involverade. Det är viktigt att som 

projektör kommunicera att projektplanen är anpassningsbar och att lokalbefolkningen har möjlighet att 

påverka projektet flera gånger under processens gång. Men om lokalbefolkningen involveras tidigt är 

det viktigt att de har en reell möjlighet att faktiskt påverka projektet. Annars kan de känna sig lurade 

och att tycka att deras åsikter inte tas hänsyn till, vilket kan skapa en förtroendekris.  

7.3 PROCESSER SOM SKAPAR EN ATTITYD 
I avsnitt 5.1 presenterades de bakomliggande processer som skapar en attityd, de kan delas upp i 

kognitiva, affektiva och beteendemässiga processer. Författaren ser främst en koppling mellan de 

empiriska resultaten och de kognitiva samt affektiva processerna. I intervjuresultaten, avsnitt 6.3.3, 

poängteras att det är viktigt att ge lokalbefolkningen mycket och kontinuerlig information. Detta kan 

kopplas samman med kognitiva processer, vilka inkluderar tidigare kunskaper och erfarenheter. En 

projektör kan via kognitiva processer påverka attityden genom att till exempel ge saklig och korrekt 

information. Dock kan även negativ publicitet i media eller propaganda från motståndsgrupper skapa 

kognitiva processer. Nilsson och Martinsson (2012) påpekar att vilka processer som påverkar attityden 

beror på hur en person väljer ut, uppfattar och tolkar information. I de fall när projektörens och 

motståndsgruppernas information skiljer sig åt kan det vara svårt för en person att veta vilken 

information som är korrekt. Henningsson med flera (2012) menar att om en individ litar på personen 

som ger information, litar individen också på informationen som ges. Hur en projektör kan skapa tillit 

diskuteras mer i avsnitt 7.5.  
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Kognitiva processer kan även kopplas samman med erfarenheter från tidigare vindkraftsetableringar 

som diskuterats i avsnitt 6.4.1 om fältbesök. I många fall har lokalbefolkningen inga tidigare 

erfarenheter om hur en vindkraftsetablering påverkar närmiljön eller hur ljud och visuell påverkan 

kommer att uppfattas. Enligt teorin kan därmed fältbesök eller liknande åtgärder ha en stor inverkan på 

attityden. Den u-formade utvecklingen av attityder som diskuterades i kapitel 5.1.3 bekräftas i flertalet 

av intervjuerna. Initialt kan ett motstånd vara baserat på en ovilja till förändring men den negativa 

attityden avtar ofta kraftigt när byggnationen av vindkraftverken väl skett. Enligt författaren kan den 

u-formade utvecklingen förknippas med mängden erfarenheter och associationer lokalbefolkningen 

samlat under projektets gång. Det tyder på att människor tycker att påverkan inte är så farlig då 

vindkraftverken väl är byggda. Ju mer kunskap de närboende har desto tryggare har de möjligheten att 

känna sig, vilket kan påverka attityder positivt. 

De affektiva processerna kan enligt författaren bland annat kopplas ihop med känslor som oro och 

saknad av kontroll, vilka kan påverka attityden för en vindkraftsetablering negativt. Intervjuresultaten 

framhåller att oro för vindkraftens påverkan eller en förändring av den lokala omgivningen är en 

vanlig bakomliggande orsak till att motstånd skapas. Det är därför viktigt att projektören i sin 

kommunikation försöker förstå vad de närboende är oroliga för och utifrån det ge information som 

fokuserar på att stilla den identifierade oron. En konsult nämnde att oron som de närboende känner, 

inte alltid är relaterad till tillståndet enligt miljöbalken och därför inte är fokus under samrådet. Om 

dessa övriga frågor eller synpunkter inte tas hänsyn till finns det en risk att människors bakomliggande 

oro inte stillas utan att de måste använda andra argument för att förhindra etableringen. Enligt 

författaren är det viktigt att identifiera den bakomliggande oron samt skapa arenor där dessa kan 

diskuteras. Dessa frågor är egentligen inte relevanta för själva tillståndsprövningen, men de är viktiga 

att besvara så att projektören kan visa lokalbefolkningen att deras åsikter är viktiga och att projektören 

respekterar deras oro. Hos lokalbefolkningen kan detta skapa en känsla av förtroende och tillit för 

projektören. Författaren tror att det är viktigt att lokalbefolkningen känner att deras oro tas på allvar. 

Annars finns en stor risk att projektören anses ignorera den påverkan de förorsakar lokalsamhället och 

därmed förlora förtroendet från de närboende. 

Vikten av att identifiera all oro, oavsett om den är relevant för tillståndsprövningen eller inte, stödjs 

även av Vindvals syntesrapport skriven av Henningsson med flera (2012). I rapporten betonas att ett 

landskap även kan ha upplevelsevärden och sentimentala värden som inte tas hänsyn till vid 

tillståndsprövningen, men som är väldigt viktiga för lokalbefolkningen. Detta påvisar vikten av att 

lokalbefolkningen får dela med sig av sin lokalkännedom vid samrådet, även om denna inte är relevant 

för MKB:n. 

Även känslan av kontroll är en affektiv process och återigen framhävs vikten av att de närboende bör 

känna att de har kontroll, vilket har diskuterats i avsnitt 7.1.1. Enligt tidigare forskning är det viktigt 

att människor får känna sig involverade i processen. En negativ känsla kan uppstå om de närboende 

känner sig förbisedda eller att deras åsikter inte tas hänsyn till. Om lokalbefolkningen bjuds in till 

processen och känner att de kan påverka projektet kan en känsla av tillhörighet skapas vilket 

författaren tror kan påverka attityden positivt via affektiva processer. För att få lokalbefolkningen att 

känna sig involverade är det viktigt att projektörerna förklarar syftet med samrådet. Det är viktigt att 

projektören förklarar för lokalbefolkningen att de vill samla in synpunkter och att de vill utforma 

projektet med hänsyn till de närboende. Då känner sig lokalbefolkningen tilltalade och 

förhoppningsvis skapas ett förtroende för projektören.  

Egentligen kanske en öppen och proaktiv kommunikation inte underlättar prövningsprocessen. En 

tystlåten samrådsprocess där så få som möjligt får reda på att en etablering planeras kanske rentav 
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väcker ett mindre motstånd. En uppfattning författaren fått under intervjuerna är att projektörerna dock 

vill få så hög acceptans som möjligt för att det är moraliskt rätt att göra så. En vindkraftspark ska efter 

byggnationen producera el och finnas kvar i bygden i många år vilket gör att projektörerna vill ha en 

god relation med lokalbefolkningen. Författaren tror att projektören aktivt bör visa lokalbefolkningen 

att de vill ta ett långvarigt ansvar för vindkraftsetableringen och att de kommer att åtgärda eventuella 

problem som uppstår i framtiden. Det kan skapa en känsla av trygghet hos de närboende vilket kan 

påverka attityden positivt. 

Enligt Nilsson och Martinsson (2012) är en attityd som är uppbyggd av en stor mängd kunskap, 

erfarenheter och associationer relativt stabil. Detta tyder på att en påverkan i alla processkategorier ger 

en stabilare attityd. Enligt författaren är det viktigt att erbjuda allmänheten kunskap och erfarenheter 

om vindkraft och vindkraftsetableringar, för att minska risken att lokalbefolkningen påverkas av 

lobbying eller propaganda från motståndsgrupper. Detta är enligt författaren en viktig fråga för hela 

vindkraftsbranschen. Genom att sprida mer information och få mer positiv publicitet i media kan 

allmänhetens attityder också påverkas positivt. Enligt tidigare forskning är majoriteten av allmänheten 

redan positiv till vindkraft i allmänhet, därför är det viktigt att information och publicitet istället 

fokuserar på att ge en positiv bild av specifika projekt. 

7.4 FÖRÄNDRING AV ATTITYDER 
Som tidigare diskuterats kan det vara svårt att förändra eller påverka attityden hos en person med en 

stark, befintlig attitydstruktur. Detta bekräftas av intervjuresultaten som betonar svårigheten av att 

påverka de kraftigaste motståndarna, då de har en kraftigt negativ attitydstruktur. Enligt DeMarree och 

Petty (2007) selekterar individer ut information som stämmer överens med den befintliga 

attitydstrukturen, vilket innebär att många argument som talar positivt om vindkraften inte kommer att 

uppfattas av de kraftigaste motståndarna. Detta stödjs också av RAS-modellen som presenterats i 

avsnitt 5.1.3 som menar att individer tenderar att motstå information som inte är i linje med deras 

ursprungliga ståndpunkter. 

Författarens tolkning av intervjuresultaten är att projektörerna väljer att inte fokusera alltför mycket på 

de kraftigaste motståndarna, då det skulle krävas väldigt mycket kraft och energi för att få dem att 

acceptera ett vindkraftsprojekt. Det skulle dessutom vara svårt att övertyga motståndarna då många 

argument och dess budskap inte når fram. Projektörerna fokuserar därför istället på att undvika att 

dessa kraftiga motståndare påverkar och får med sig den stora gruppen av oroliga individer. Det är 

viktigt på grund av att ju fler människor som är i opinion mot projektet, desto större påverkan kan de 

ha på det kommunala vetot. Enligt intervjuresultaten finns en tendens till att kommunpolitikerna 

påverkas av en stark opinion, därför är det viktigt för projektörerna att antalet människor i opinion är 

så få som möjligt. 

Som diskuterats tidigare påverkas människor som inte har en stor mängd kunskap, erfarenheter och 

associationer av kontexten där information ges. Hur en människa tar till sig information påverkas till 

exempel av vem som ger information, i vilket sammanhang det sägs samt hur det sägs. Detta kan 

kopplas samman med dualprocessteorin som presenterades i avsnitt 5.1.3 och som förklarar hur 

människor processar information. Enligt en modell som bygger på teorin är det enklast för människor 

att processa information via den perifera vägen, det vill säga genom att begrunda kontexten och 

sammanhanget där information ges. Den perifera vägen kan likställas med heuristiker, vilka används 

av människor för att på ett förenklat sätt kunna skapa en attityd. En heuristik som ofta används är att 

basera en attityd på åsikten hos majoriteten av omgivningen eller en tillförlitlig expert inom ämnet. 
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De närboende kommer i många fall undersöka vilka normer som finns i bygden, det vill säga vilken 

attityd de förväntas ha eller vad andra människor har för åsikter, och skapa en attityd utifrån det. Detta 

ger en indikation på att motståndsgrupper kan ha en stor inverkan på den oroliga delen av 

lokalbefolkningen. De kraftigaste motståndarnas åsikter är ofta de som hörs och syns mest och det kan 

vara svårt för personer som inte är insatta i ämnet att selektera ut vilken information som är korrekt. 

Om motståndarnas och projektörernas information och argument inte stämmer överens kan det vara 

svårt för lokalbefolkningen att veta vem de ska lita på och vem som kan anses vara expert inom ämnet. 

Detta tyder på att tillit, som diskuterats i avsnitt 3.4, är en viktig faktor för att öka acceptansen bland 

de närboende och diskuteras vidare i avsnitt 7.5. Enligt författaren finns en risk att en stor andel 

negativ och inte alltid korrekt information, som finns tillgänglig via motståndsrörelser och media, 

därmed kan ha en stor påverkan på den oroliga delen av lokalbefolkningen.  

Enligt intervjuresultaten som presenterats i avsnitt 6.3.5 finns en tendens att kommunpolitikerna som 

ska tillstyrka eller avstyrka projekt påverkas av den lokala acceptansnivån. Till exempel har flertalet 

projekt fått avstyrkan från kommunen efter en stark lobbying från motståndsrörelser. Enligt 

intervjuerna består motståndsrörelsen i många fall av en minoritet av lokalbefolkningen, trots detta är 

det ofta deras negativa åsikter som syns mest och får störst publicitet. I de flesta fall lobbar inte de som 

är positiva till vindkraften lika mycket som de som är emot. Detta riskerar att påverka kommun-

politiker till att avstyrka vindkraftsprojekt, trots att dessa negativa åsikter endast återspeglar en del av 

lokalbefolkningens vilja. Ju större gruppen av motståndare är, desto större påverkan har opinionen på 

kommunpolitikerna. Denna studie ska inte fokusera på att förändra befintlig lagstiftning, därmed 

kommer inte det kommunala vetot i sig analyseras. Dock innebär det kommunala vetot att den lokala 

acceptansnivån påverkar det kommunala beslutsfattandet, vilket påvisar vikten av att arbeta med 

acceptansfrågan i vindkraftsprojekt samt undvika att motståndsrörelser får med sig en alltför stor 

grupp av de oroliga. 

Människor kan även skapa attityder med hjälp av den centrala vägen, det vill säga genom att bearbeta 

ett budskap eller information systematiskt och integrera detta i den befintliga attitydstrukturen. Att 

använda den centrala vägen är en tidskrävande process och människor måste få tid på sig att både ta 

till sig och begrunda den nya informationen. Därför är det viktigt att projektören förmedlar till 

lokalbefolkningen att tillstånds- och samrådsprocessen är en lång process som ofta sträcker sig över 

flera år. Under denna tid kommer de närboende få tillgång till information och ha möjlighet att ställa 

frågor. Om lokalbefolkningen får denna information kan de i lugn och ro analysera projektet och skapa 

en attityd som bygger på en välgrundad analys baserad på korrekt information. Författaren tror att om 

människor känner sig stressade till att stoppa projektet finns risken att de agerar ut motståndet på ett 

aggressivare sätt. 

7.5 FÖRTROENDE OCH TILLIT 
Som diskuterats i avsnitt 6.1.1 kan lokalbefolkningens motstånd baseras på en vi-mot-dom känsla 

gentemot projektörer eller stora markägare. Det kan till exempel bero på att lokalbefolkningen är 

oroliga att stora företag ska ge partisk information för att försköna projektet. För att undvika dessa 

känslor är det därför viktigt att de närboende känner tillit och förtroende för projektören. Det kan 

enligt Henningsson med flera (2012) fås genom trovärdighet, vilket påvisar vikten av en ärlig, öppen 

och respektfull kommunikation. Intervjuresultaten påvisar att projektörerna redan tycker att det är 

viktigt att vara ärlig och öppen i kommunikationen och kopplingen till teorierna i detta stycke styrker 

projektörernas uppfattning. Enligt författarens analys kan ärlighet och öppenhet skapa tillit vilket kan 

medföra att den oroliga delen av allmänheten litar på projektörens information. 
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Enligt Nilsson och Martinsson (2012) påverkar den befintliga attitydstrukturen hur attityder skapas 

och förändras, samt hur människor tar till sig information. I de fall där de människor som ska skapa en 

attityd inte har mycket tidigare kunskap och associationer till ämnet är kontexten där informationen 

ges viktig. Då påverkas attityden av vem som delger information, i vilket sammanhang det sägs, samt 

hur det sägs. Därför är det väldigt viktigt att projektören visar sig tillits- och förtroendefull inför 

lokalbefolkningen för att de ska lita på den information de får. I avsnitten ovan diskuterades hur 

människor använder ofta heuristiker för att skapa attityder, till exempel kan de påverkas av andra som 

anses vara experter inom ämnet. Om det finns en stark motståndsrörelse mot projektet kan det vara 

svårt för de närboende att veta vem de ska lita på. Projektörens information kan anses vara partiskt 

medan motståndsrörelsen kan anses arbeta för bygdens bästa. Detta tyder på att projektörerna aktivt 

måste arbeta för att visa att de är tillitsfulla. Detta kan de göra genom att vara ärliga och öppna i sin 

kommunikation samt behandla lokalbefolkningen och deras oro med respekt.  

I avsnitt 6.3.4 diskuterades nyttan av att identifiera lokala ambassadörer som kan verka för projektet på 

lokal nivå. En uppfattning bland de intervjuade var att lokala ambassadörer eller samverkanspartners 

kan agera som kommunikatörer och sprida positiv och korrekt information om vindkraft och det 

specifika projektet. En fördel med att människor från bygden argumenterar för vindkraften är att de 

troligtvis inte uppfattas vara lika partiska som projektören. Dessutom kanske den resterande delen av 

lokalbefolkningen känner en större tillit till någon de känner eller någon som är från bygden, än en 

okänd person från ett stort företag. Författaren tror att lokala ambassadörer kan ha stor möjlighet att 

påverka acceptansnivån i bygden i en positiv riktning. Detta påvisas också i de exempel de intervjuade 

gett där lokala initiativ lett till projekt med ett litet lokalt motstånd.  

7.6 SAMRÅDSFORMEN 
Enligt författarens tolkning av intervjuresultaten är utställningssamrådet bättre än ett presentations-

samråd för att uppfylla samrådets syfte. Under utställningssamrådet finns större möjligheter att skapa 

en förankring bland de närboende samt skapa en arena för frågor och synpunkter kring projektet. En av 

fördelarna med ett utställningssamråd är, enligt författaren, det personliga mötet mellan projektörer 

och allmänheten. Enligt Hansson (2007) skapas vid ett personligt möte en relation mellan sändaren 

och mottagaren, vilket ökar mottagarens intresse samt budskapets påverkanskraft. Detta fås inte på 

samma sätt vid ett presentationssamråd där mottagarna i den stora massan av människor blir anonyma 

för sändaren. Författaren av denna studie har också uppfattningen om att den personliga kontakten 

ökar förutsättningarna för de närboende att känna förtroende och tillit till informatören. 

I avsnitt 5.2 diskuterades hur störningar som till exempel missförstånd och feltolkningar kan påverka 

kommunikationen. Detta stämmer väl överens med intervjuresultaten i avsnitt 6.3.2 som betonar 

vikten av att anpassa nivån på informationen som ges under samrådet för att allmänheten ska uppfatta 

budskapet och få svar på sina frågor. Författarens uppfattning är att detta kan undvikas på ett enklare 

sätt under ett utställningssamråd där dialogen sker mellan enskilda individer och där projektören med 

hjälp av återkoppling kan säkerställa att inga missförstånd eller feltolkningar skett. Vid ett personligt 

möte kan sändaren anpassa informationen utifrån mottagaren genom att till exempel anpassa den 

tekniska nivån i förklaringarna eller att fördjupa informationen om de faktorer de närboende är mest 

oroliga för.  

Författarens uppfattning är att ingen eller mindre återkoppling sker under ett presentationssamråd, 

vilket innebär att budskapet riskerar att förloras. Dock kan de närboende under ett presentationssamråd 

antingen ge medhåll för eller argumentera mot synpunkter som andra närboende tar upp. Det innebär 

att en bredare och eventuellt mer sanningsenlig bild av situationen kan fås. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att alla människor inte kommer att våga tala inför andra människor och att deras 
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synpunkter och frågor då riskerar att förloras. Vid en presentation kan också brus, som till exempel en 

störande omgivning, påverka kommunikationen på ett värre sätt än under en utställning. Vid en 

personlig dialog under en utställning kan den närboende på ett enklare sätt be informatören att upprepa 

informationen vilket minskar risken för att brus ska skada uppfattningen av budskapet. 

Vissa av de intervjuade har uppfattningen att ett kombinerat samråd tillfredsställer en större del av 

allmänheten än de två samrådsformerna enskilt. Författarens uppfattning är att det i vissa fall är bra att 

ha en kortare presentation för att delge allmän information som alla åhörare bör höra. Intervju-

resultaten i denna studie har framhållit viss information som är särskilt viktig att delge lokal-

befolkningen i syfte att skapa en acceptans för projektet. Det är till exempel information om hur 

tillstånds- och samrådsprocessen går till. Vid ett utställningssamråd finns risken att alla människor inte 

besöker alla affischer vilket innebär att de riskerar att missa viss information. Information om 

exempelvis skuggor behöver främst nå de som är oroliga för skuggor medan annan information kan 

vara kritisk att alla åhörare delges. Vid ett fall där felaktig information spridits i samhället kan 

projektören med hjälp av en presentation säkerställa att alla på samrådet får höra den korrekta 

informationen. 

Enligt intervjuerna kan motståndare eller en motståndsrörelse på ett enklare sätt sabotera ett 

presentationssamråd än ett utställningssamråd. Dock nämns också att sabotörerna även kan sabotera 

ett utställningssamråd, men att det då är lättare att hantera dessa personer enskilt. Risken med ett 

kombinerat samråd är att projektören ger motståndarna möjlighet att sabotera samrådet. Sammantaget 

har ett kombinerat samråd både fördelar och nackdelar. Det är enklare att säkerställa att alla får viktig 

information, men risken för sabotage ökar. Vilken form av samråd som är lämpligast varierar troligtvis 

från fall till fall beroende på hur stor samrådskretsen är och vilket motstånd som finns. 

7.7 SKAPA EN PLAN FÖR KOMMUNIKATION 
I alla tidigare avsnitt i detta kapitel har faktorer som kan påverka acceptansnivån tagits upp. För att 

öka acceptansen för specifika projekt bör projektören integrera och ta hänsyn till alla dessa faktorer i 

kommunikationen med lokalbefolkningen. I avsnitt 6.3 ger intervjuresultaten en bild av att en 

kommunikationsplan kan vara ett bra hjälpmedel för projektören att säkerhetsställa att rätt information 

delges lokalbefolkningen vid rätt tillfälle. Även Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergis 

uppförandekod rekommenderar att en kommunikationsplan konstrueras. 

De intervjuade betonar vikten av att kartlägga intressenterna samt identifiera vilka orosmoment som 

kan skapas vid en eventuell vindkraftsetablering. Syftet är att vara förberedd på vilka frågor och 

synpunkter som kan uppkomma under samrådet samt vad som kan skapa oro och negativa attityder 

bland de närboende. Även om samrådet är en del i tillståndsprocessen enligt miljöbalken, kan det 

finnas många andra faktorer lokalbefolkningen är oroliga för vid en etablering. De kan till exempel 

vara oroliga för att deras näringsverksamheter ska påverkas eller att en vindkraftsanläggning ger lägre 

fastighetspriser i området. Med hjälp av information om intressenterna och eventuella orosfaktorer kan 

en plan för kommunikation identifieras, vilken tar hänsyn till de speciella förutsättningar som finns för 

det specifika projektet. Det ökar möjligheten att svara på de frågor och synpunkter som kommer in och 

därmed stilla eventuell oro.  

Genom att identifiera eventuella orosmoment kan projektören även identifiera information eller 

åtgärder som kan stilla oron. Kommunikationsplanen bör fokusera på att de närboende ska känna 

trygghet och kontroll under projektet. Det kan göras genom att analysera om den information som 

delges lokalbefolkningen är tillräcklig och ges vid rätt tillfälle. En rekommendation i form av en 

checklista för hur kommunikationsplanen bör utformas presenteras i avsnitt 9.2. 
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Enligt författaren bör informationsspridningen också diskuteras i kommunikationsplanen. Det är 

viktigt att informationen når alla närboende för att ingen ska känna sig åsidosatt. Det är även viktigt att 

människor kan få svar på sina frågor även vid andra tillfällen än vid samrådet, till exempel via 

information via internet eller möjligheten att kontakta projektören. Det är därför viktigt att 

informationen finns tillgänglig till alla. Till exempel har inte alla tillgång till internet och därför bör 

informationen finnas samlad även någon annanstans.  
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8 GENERELL DISKUSSION 

I detta kapitel ges en reflektion kring den valda metoden för datainsamling, intervjuer och analys samt 

hur den påverkat studiens resultat. Därefter diskuteras huruvida studiens syfte och mål är uppfyllda. 

Senare görs en jämförelse med tidigare studier vilka har presenterats i nulägesbeskrivningen i kapitel 

3.  

8.1 METODVAL 
Resultaten och slutsatserna i denna studie baseras på ett tiotal personers uppfattningar vilka sedan är 

kopplade till generella teorier. För att få ett resultat med större generaliserbarhet hade en större mängd 

intervjuer krävts. Inom ramen för denna studie, fanns det på grund av den djupgående strukturen i 

intervjuerna endast möjlighet att intervjua ett mindre antal personer. Författaren valde att intervjua 

personer som arbetar på olika sätt och med olika infallsvinklar vid vindkraftsetableringar. Därför 

intervjuades projektörer, myndighetsrepresentanter och konsulter. Projektörerna själva medverkar ofta 

i alla skeden av processen och får en helhetsbild av hur kommunikationen i tidigare projekt skett samt 

vilka konsekvenser det gett. Myndighetsrepresentanterna är inte insatta i ett projekt på samma sätt, 

men blir kontaktade av många oroliga och arga närboende som uttrycker sina synpunkter och ställer 

frågor. Konsulterna deltar ofta i mindre delar av projektet men har istället erfarenhet från många olika 

projekt med olika projektörer. Det gör att de kan se hur olika arbetssätt påverkar acceptansnivån i 

projekten. Därmed anser författaren att underlaget till de empiriska resultaten ger en bred bild av 

verkligheten och att bredden av intervjuobjekt ger en validitet till intervjustudien. 

Även om det finns teorier som förklarar de psykologiska processerna bakom attityder och 

kommunikation, är det viktigt att poängtera att alla människor fungerar olika. Det finns olika teorier 

som förklarar hur människor agerar vid vindkraftsetableringar och denna studie har studerat några av 

dessa teorier. Även omfattningen av den teoretiska referensramen har begränsats på grund av studiens 

tidsram, vilket också ger en lägre reliabilitet till resultaten. Författarens tankar kring detta är att den 

teoretiska referensramen främst används i syfte av att förklara de empiriska resultaten för att skapa en 

förståelse kring de psykologiska processer som infinner sig vid vindkraftsetableringar.    

Författaren valde att använda halvstrukturerade intervjuer för att ge intervjuobjekten tillfälle att delge 

sina erfarenheter, men samtidigt möjliggöra jämförelser mellan resultaten. Intervjuerna blev mer 

ostrukturerade än planerat då författaren märkte att intervjuobjekten talade mycket friare om sina 

erfarenheter när intervjufrågorna inte följdes strikt. Intervjufrågorna fick intervjuobjekten ta del av 

innan intervjuerna vilket förberedde dem väl på vad intervjun fokuserade på. Författaren menar att 

strukturen fortfarande tillhör kategorin halvstrukturerad intervju och därmed ändrades inte intervju-

metoden.  

Författaren valde att låta de intervjuade vara anonyma i rapporten för att de inte skulle känna sig 

hindrade på något sätt när de berättade om tidigare erfarenheter. I efterhand visade det sig att ingen 

känslig information presenterades i resultatet och därmed hade resultatet inte behövt vara anonymt. 

Författaren känner ändå att resultatet kan presenteras anonymt utan att det påverkar studies syfte eller 

mål. 

8.2 UPPFYLLANDET AV STUDIENS SYFTE OCH MÅL 
Syftet med studien är att undersöka hur lokalbefolkningens acceptans är kopplad till kommunikationen 

mellan projektörer och lokalbefolkningen. Studiens resultat och analys visar starka samband mellan 

kommunikation och attityder, och har resulterat i ett antal faktorer som har en stark påverkan på 
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acceptansnivån för ett projekt. Studiens mål är att identifiera åtgärder som ökar acceptansnivån vid 

vindkraftetableringar. Studiens resultat visar flertalet åtgärder som kan påverka attityder positivt, både 

via kommunikation och via andra åtgärder. Studien har diskuterat hur, när och i vilken utsträckning 

lokalbefolkningen ska involveras i projekt samt varför detta är viktiga aspekter för acceptansnivån. 

Författaren anser därför att studiens syfte och mål är väl uppfyllda. 

Denna studie fokuserar på hur lokalbefolkningen med hjälp av kommunikation och andra åtgärder kan 

övertygas till att acceptera ett vindkraftsprojekt. Syftet med arbetet är inte att övertyga människor om 

att vindkraft är en bra etablering utan istället vara ett hjälpmedel för projektörer att utföra projekt som 

vinner stor acceptans i lokalsamhället. Många av projektörerna arbetar med vindkraft för att det är ett 

miljövänligare alternativ än annan fossilbaserad elproduktion och ser sitt arbete som viktigt för att 

sörja för en miljövänlig elproduktion i Sverige. Författaren, som i och med detta examensarbete 

avslutar sina studier till civilingenjör inom energi- och miljöteknik, anser att vindkraft är en bra 

energikälla för en framtida hållbar energiförsörjning i Sverige. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

lokalbefolkningen har rätt att inte vilja ha vindkraft i sin närmiljö. Varje person har rätt att ha sin 

uppfattning om vindkraft är en bra etablering eller inte. Just därför betonar många av de intervjuade att 

ärlighet varar längst och att de inte är ute efter att lura människor.    

8.3 STUDIENS GENERALISERBARHET 
Denna studie är kopplad till vindkraftsetableringar, men författaren ser att resultatet kan generaliseras 

även till andra etableringar i Sverige. Alla etableringar som tillståndsprövas enligt miljöbalken 

genomgår samma tillståndsprocess med samråd, kungörelse och så vidare. Även om de orosfaktorer 

som till exempel ljud, ljus och visuell påverkan är specifika för vindkraft kan även andra sorters 

etableringar ha samma problem med en orolig lokalbefolkning. Därmed är många av de 

kommunikationsfaktorer som tagits upp i resultatet och analysen tillämpbara även för andra 

etableringar. Det kan till exempel vara vikten av att lokalbefolkningen ska känna kontroll, att stilla den 

identifierade oron och att kommunikationen ska vara tidig och proaktiv med mera. De psykologiska 

processer som beskriver hur människor fungerar är lika oavsett vilken sorts etablering det är. 

Som nämnt i diskussionen av metodvalet, är resultatet baserat på ett tiotal intervjuer samt ett urval av 

teorier som finns för attityder och kommunikation. Detta tyder på att generaliserbarheten av studien 

ändå är begränsad. De resultat och den analys som finns i studien beskriver därmed inte faktum och 

bör främst användas för att få en ökad förståelse för hur kommunikationen med lokalbefolkningen bör 

ske. Det är viktigt att inse att alla vindkraftsprojekt har olika förutsättningar, vilket styrker att 

projektören bör genomföra en kartläggning av intressenter och eventuella orosmoment. 

8.4 JÄMFÖRELSE MED LIKNANDE STUDIER 
Klintman och Waldo (2008) talade om tre faktorer som påverkar vindkraftsetableringar; deltagande i 

planeringen, ekonomiskt deltagande och information. Även denna studie styrker dessa tre faktorer som 

viktiga vid tillståndsprocessen. Författaren ser positivt på att denna studie konfirmerar mycket som 

tidigare studier har tagit upp, till exempel att det är viktigt att involvera lokalbefolkningen tidigt i 

processen eller att människor ibland inte är negativa till vindkraften i sig utan snarare till hur 

processen genomförts. Denna studie går dock ett steg djupare och förklarar med hjälp av psykologiska 

processer och kommunikationsteorier varför det är så. Författaren har uppfattningen om att projektörer 

har lättare att tillämpa åtgärdsförslagen med hjälp av en djupare förståelse för hur människorna de ska 

kommunicera med fungerar. 
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9 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel presenteras en slutsats med syfte att svara på studiens tre frågeställningar. Därefter ges 

en rekommendation för hur en kommunikationsplan bör utformas. I slutet ges även en 

rekommendation för framtida studier inom ämnet. 

9.1 SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGARNA 
F1. Hur kan kommunikation och dialog med lokalbefolkningen utföras för att öka acceptansen 

och minska motståndet för specifika vindkraftsprojekt? 

Det finns ett antal faktorer som studiens resultat visat kan påverka acceptansnivån och attityderna hos 

lokalbefolkningen. Dessa faktorer bör projektörerna ha i åtanke i sin kommunikation med de 

närboende för att undvika att negativa attityder skapas. 

Människor har ett behov av att känna kontroll. Det innebär att projektörerna under hela projektets 

gång bör analysera hur de kan kommunicera med lokalbefolkningen för att de ska känna att de har 

kontroll över sin egen livssituation. En ökad känsla av kontroll kan bland annat skapas genom att 

förklara tillstånds- och samrådsprocessen, gärna så tidigt som möjligt i processen. Om de 

närboende vet hur processen ser ut samt när de har möjlighet att lämna synpunkter eller ställa frågor, 

minskar också risken för att de agerar ut sitt motstånd på ett aggressivare sätt. Vissa människor 

behöver tid för att ta till sig och begrunda information och vill i lugn och ro analysera information för 

att skapa en välgrundad attityd. Att förklara processen är också viktigt för att visa att det finns 

opartiska myndigheter som har i uppgift att bedöma vindkraftsetableringens miljöpåverkan, vilket kan 

ses som en trygghet för lokalbefolkningen och en bekräftelse att projektören måste ta hänsyn till 

människors hälsa och miljön vid etableringen. 

Studiens resultat påvisar vikten av kontinuerlig information; information ökar lokalbefolkningens 

kunskap och därmed även deras känsla av kontroll. Det är dock viktigt att informationen som ges är på 

rätt nivå för att de närboende ska få en ökad förståelse och få svar på sina frågor. Lokalbefolkningen 

påverkas även av information från media samt motståndsrörelser, och de kan ha svårt att veta vem de 

ska lita på och vem som ger korrekt information. Människor som inte har stora mängder av tidigare 

erfarenheter eller associationer till vindkraft, tenderar att basera attityder på normer eller åsikten hos 

en tillförlitlig expert inom ämnet. Människor litar på informationen de får från andra personer som de 

känner tillit och förtroende för. Därför är det viktigt att som projektör agera trovärdigt med hjälp av 

en ärlig, öppen och respektfull kommunikation. För att skapa förtroende är saklig och korrekt 

information viktig. Om projektören lyckas skapa förtroende och tillit innebär det dels att lokal-

befolkningen tar till sig den information de får från projektören och dels att de kan vara mer kritiska 

mot lobbying från motståndsrörelser. Ett sätt att visa respekt är att ta hänsyn till all oro lokal-

befolkningen känner, oavsett om det är relevant för själva tillståndsprövningen eller inte. 

Känslan av oro för till exempel förändring eller vindkraftverkens påverkan på omgivningen är en 

vanlig bakomliggande orsak till motstånd, vilket via affektiva processer kan påverka attityden 

negativt. Projektörerna bör därför försöka förstå vad de närboende är oroliga för och utifrån det ge 

information som fokuserar på att stilla den identifierade oron. Detta kan göras genom att tidigt 

identifiera intressenterna och deras eventuella oro samt sammanställa en kommunikationsplan. 

Det är svårt att förändra en redan negativ attityd då människor har en tendens att motstå information 

som inte är i linje med den ursprungliga attitydstrukturen. Därför är det viktigt med en tidig och 

proaktiv kommunikation för att undvika att människor skapar negativa attityder på grund av 

ryktesspridning eller spekulationer som bygger på inkorrekt information. En tidig kommunikation kan 
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också lösa konflikter då en viktig del i konflikthantering är att parterna tidigt klargör vad konflikten 

baseras på och att de får delge sina åsikter om vad som är orsaken till problemet. 

Personerna som besöker samrådet kan delas upp i tre grupper. De som är positiva kräver inget extra 

fokus från projektörens sida. Vid vindkraftsetableringar skapas ofta en grupp av motståndare som är 

mer eller mindre öppna för en konstruktiv dialog med projektören. Hos de allra kraftigaste 

motståndarna är det svårt att skapa en acceptans för ett vindkraftsprojekt då de ofta har en kraftig och 

stabil negativ attitydstruktur. Fokus bör därför istället läggas på de personer som är oroliga eller de 

som är motståndare men ändå öppen för en konstruktiv dialog. De kraftiga motståndarna representerar 

ofta en minoritet bland lokalbefolkningen men deras åsikter hörs ofta högst och mest. Risken finns att 

motståndarna drar med sig de oroliga. Detta bör undvikas då ju fler människor som är i opinion mot 

projektet, desto större påverkan kan det ha på det kommunala vetot. I och med det kommunala vetot 

kan en stark opinion påverka kommunala politiker att avstyrka ett projekt, vilket innebär att projektet 

inte kan genomföras då beslutet inte kan överklagas. Därför bör projektören aktivt arbeta för att skapa 

en acceptans bland den oroliga delen av befolkningen. 

Resultaten visar tydligt att ett utställningssamråd har större förutsättningar att skapa en lokal 

förankring för ett projekt än ett presentationssamråd. Vid ett presentationssamråd är det svårt för alla 

människor att komma till tals och ställa sina frågor eller lämna synpunkter. Vid en utställning sker en 

dialog mellan projektörer och närboende, som kan fokusera på den enskilde individens oro. Risken för 

feltolkningar, och missförstånd minskar då projektören kan anpassa dialogen till den närboende. 

Författaren menar att ett kombinerat samråd dock kan vara fördelaktigt då viss kritisk information 

bör nå alla närboende. 

F2. Hur, när och i vilken utsträckning bör lokalbefolkningen involveras i ett vindkraftsprojekt? 

För att öka känslan av kontroll är det viktigt att involvera lokalbefolkningen i projektet, det vill säga 

att låta dem vara med och påverka projektets utformning genom att lämna synpunkter. Det är viktigt 

att projektören kommunicerar att syftet med samrådet dels är att lokalbefolkningen ska få ställa 

frågor och dels att projektören vill samla in synpunkter för att underlätta tillståndsprocessen. Det är 

dock viktigt att om projektören erbjuder lokalbefolkningen att involveras i projektets planering, ska de 

även ha en reell möjligt att i verkligheten påverka projektet. Annars kan en förtroendekris till 

projektören skapas vilket i sin tur kan skapa en negativ attityd. En negativ känsla kan uppstå om 

människor känner sig förbisedda eller om projektören inte tar hänsyn till deras åsikter. 

Det är dock en balansgång när det gäller frågan om när lokalbefolkningen bör involveras i ett 

vindkraftsprojekt. Om projektören inte kan svara på allmänhetens frågor finns risken att de får en 

känsla av att projektören, och därmed de själva, inte har någon kontroll. Detta kan skapa en känsla av 

irritation och frustration. Involveras lokalbefolkningen istället för sent i projektet finns risken att de 

inte kan påverka projektets utformning och därför känner sig överkörda och att de inte kan kontrollera 

och påverka sin egen livssituation. 

F3. Vilka övriga åtgärder kan öka lokalbefolkningens acceptans och minska motståndet till ett 

specifikt vindkraftsprojekt? 

Projektören bör tillsammans med lokala samverkanspartners identifiera lokala nyttor som kan 

erhållas vid en etablering. Med hjälp av lokala nyttor kan de närboende koppla individuell 

tillfredställelse till etableringen, vilket är en viktig funktion för att skapa en positiv attityd. De 

närboende, även motståndare, kan lättare acceptera ett projekt om det även skapar lokala nyttor. 

Lokala ambassadörer kan även verka lokalt genom att sprida korrekt information och identifiera de 

rykten och det motstånd som finns bland lokalbefolkningen. 
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Fältbesök eller andra åtgärder som ger lokalbefolkningen associationer och erfarenheter kring 

vindkraftverkens påverkan kan stilla lokalbefolkningens oro och därmed verka positivt på attityder. 

Vissa saker kan vara svåra att förklara i ord, till exempel hur mycket ett vindkraftverk låter. Genom att 

låta människor bilda en egen uppfattning ökar dels kunskapen och dels deras känsla av kontroll. 

Ekonomisk ersättning kan i vissa fall öka acceptansnivån i lokalsamhället. I många fall kan en 

ekonomisk ersättning ses som en lokal nytta och därmed påverka attityden till projektet positivt. Vissa 

projektörer väljer även att låta en del av arrendeersättning gå till de som bor närmast en vindkrafts-

anläggning vilket också kan ses som en individuell nytta och därmed öka acceptansen.  

9.2 REKOMMENDATION FÖR KOMMUNIKATIONSPLAN 
I detta avsnitt presenteras en checklista som projektören bör gå igenom under arbetet med att skapa en 

kommunikationsplan och presenteras i form av en punktlista nedan. 

 Kartlägg tidigt i processen de intressenter som finns i lokalsamhället samt vilka orosmoment 

som kan skapas när de informeras om planen angående en vindkraftsetablering i bygden. 

 Identifiera även de orosmoment som inte är direkt kopplade till tillståndsprövningen enligt 

miljöbalken.  

 Förklara tillstånds- och samrådsprocessen i syfte att öka lokalbefolkningens känsla av 

kontroll. 

 Involvera lokalbefolkningen och låt dem ha möjlighet att påverka projektet. Det är viktigt att 

de känner att deras synpunkter tas på allvar, men var noga med att informera lokal-

befolkningen om vilka förutsättningar och ramar som finns gällande vindkraftsanläggningens 

omfattning och lokalisering. 

 Involvera lokalbefolkningen så pass tidigt att de känner att deras synpunkter tas hänsyn till vid 

planeringen. Dock bör planen vara tillräckligt genomarbetad för att svara på många av 

lokalbefolkningens frågor och inte skapa en ytterligare oro. 

 Identifiera lokala samverkanpartners och ambassadörer som kan se lokala nyttor med 

projektet.  

 Informationen som ges bör fokusera på att: 

o stilla oro  

o skapa en känsla av kontroll 

o skapa förtroende och tillit genom att vara öppen, ärlig och respektfull 

o vara på rätt nivå, det vill säga inte för teknisk eller avancerad 

o lättillgänglig för alla 

9.3 FRAMTIDA STUDIER 
På grund av tidsbrist har inte konflikthantering tagits upp i rapporten. Detta är enligt författaren ett 

intressant ämne som kan komplettera resultatet i denna studie. För att specificera resultatet kan även 

studier som tar upp geografiska skillnader utföras, vilket kan visa om projektörer bör agera olika 

beroende på till exempel hur tätbebyggt område etableringen sker i eller vad området tidigare använts 

till. Studien kan också specificeras genom att undersöka om det finns en parallell mellan storleken på 

en etablering och motstånd. Gör människor mest motstånd mot antalet verk eller storleken på verken? 

I vilken typ av omgivande miljö skapar en etablering störst motstånd? Det finns flertalet frågor som 

kan undersökas vidare för att underlätta etableringar. 

Det hade dessutom varit intressant att även inkludera intervjuer av kommunpolitiker för att höra deras 

uppfattning om det kommunala vetot. För att bredda resultatet ytterligare hade intervjuer av 

lokalbefolkningen kunnat inkluderas för att höra deras åsikter om hur projektören bör agera.  
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APPENDIX 

APPENDIX 1 - INTERVJUOBJEKT 
Datum Namn Organisation Befattning Genomförande 

     

Myndigheter     

2015-03-11 Anna-Lena Olsson Länsstyrelsen Halland Vindkraftshandläggare Telefonintervju 

2015-03-17 Beatrice Eriksson Nätverket för vindbruk Vindkraftssamordnare Telefonintervju 

2015-03-10 Göran Fagerström Miljöprövningsenheten 
Länsstyrelsen Skåne 

MPD sakkunnig Telefonintervju 

Projektörer     

2015-03-05 Pia Hjalmarsson Stena Renewable Projektledare Personligt möte 

2015-03-10 Hanna Rydhed Stena Renewable Miljö- och 
tillståndsansvarig 

Personligt möte 

2015-03-19 Johanna Olesen Svensk vindkraftsförening Ordförande / 

Kommunikatör 

Telefonintervju 

2015-03-04 Erik Aretorn DalaVind Projektledare Telefonintervju 

2015-04-08 Beatrice Teurneau Nordisk Vindkraft Projektledare Personligt möte 

2015-04-07 Tilda Persson Tid. Nordisk Vindkraft Projektör / Fil.kand. i 

konflikthantering. 

Personligt möte 

2015-04-15 Elin Karlberg Nordisk Vindkraft Biträdande projektledare Personligt möte 

Konsulter     

2015-03-11 Martin Pettersen  Mpiro Windpower AB / 

Rabbalshede Kraft 

Projekteringskonsult Telefonintervju 

2015-05-11 Stefan Johansson WSP Sverige Projektledare Personligt möte 

2015-05-12 Elin Börjesson WSP Sverige Miljökonsult Personligt möte 
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APPENDIX 2 – INTERVJUFRÅGOR 
Syftet med denna studie är att undersöka planerings- och etableringsprocessen för vindkraft i Sverige 

med fokus på hur lokalbefolkningens acceptans är kopplad till kommunikationen mellan projektörer 

och lokalbefolkningen. Målet är att identifiera åtgärder för att öka acceptansen och minska motståndet 

för nyetableringar samt sammanställa ett ramverk för hur kommunikation och samråd med 

lokalbefolkningen bör utföras. 

Introduktion och initiala förutsättningar 

1. Kan du beskriva hur ditt arbete är kopplat till vindkraftsetableringar och hur länge du arbetat med 

detta? Vad är din professionella roll vid en vindkraftsetablering? 

2. I de projekt du varit involverad i, har projektet mött motstånd eller acceptans från 

lokalbefolkningen? Ge gärna exempel. 

3. I dessa projekt, vad har motståndet respektive acceptansen varit baserat på? 

4. Då motstånd mot projektet har uppstått, vad är vanliga argument från lokalbefolkningen? 

Kommunikationen med lokalbefolkningen 

5. Kan du beskriva hur kommunikationen med lokalbefolkningen vanligtvist skett? När har 

lokalbefolkningen involverats i projektet? 

6. Utifrån dina erfarenheter, finns det någon metod gällande kommunikationen med lokalbefolkningen 

som har minskat ett eventuellt motstånd? 

7. När och i vilken utsträckning tycker du att lokalbefolkningen bör involveras i ett vindkraftsprojekt? 

8. Kan du se några samband mellan hur kommunikationen utförts i olika projekt och hur 

framgångsrika projekten varit? 

Samråd 

Dessa frågor behandlar samrådet vilket är reglerat i lagstiftningen. Denna studie syftar till att 

undersöka hur samrådsförfarandet kan förbättras inom ramen för dagens lagstiftning.  

9. Utifrån dina erfarenheter, hur bör ett samråd utföras (inom ramen för dagens lagstiftning) för att 

minska motståndet för en vindkraftsetablering? Ge gärna exempel på samråd som fungerat bra eller 

mindre bra. 

10. Vilken information bör delges lokalbefolkningen vid ett samråd (inom ramen för dagens 

lagstiftning)? 

11. Kan du se några samband mellan hur dialogen på samråd förts och hur framgångsrika projekten 

varit? 

Övriga åtgärder 

12. Finns det övriga åtgärder som kan minska lokalbefolkningens motstånd mot vindkrafts-

etableringar. 


