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Förord och tack till personer som varit till hjälp
Ett stort tack till alla som på något sätt deltagit i, och därmed gjort denna kollaborativa studie om
vindkraftsprojektet i Knäredstrakten möjlig. Det är tack vare alla kontakter och möten med
människor i Knäred, Hishult, Mästocka, Körsveka och Laholm som denna studie blivit av. Jag vill
framföra ett personligt tack till Susanne Paulsson, Landsbygdsutvecklare i Laholms kommun för
att hon introducerade mig för frågan om vindkraft och bygdemedel, och för att hon har hjälpt till
att öppna dörrar. Jag vill också tacka Gerry Andersson, Laholms kommun. Jag vill även rikta ett
tack till Eja Pedersen som väglett mig i vindkraftens audiella och visuella virvlar. Jag vill också
tacka Kristina Thorell för att ha gett mig fördjupade kunskaper om landsbygdsutveckling,
medborgardeltagande och processledning. Ett tack även till P-O som låtit mig ställa frågor om
vindkraft.
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English summary
The development within wind power energy has gone from a small scale production to a large
industry. I this phase of development it does not seem motivated to repeat all arguments for
reducing carbon monoxide sources. Rather, the focus in this study is directed towards processes of
implementation of visions to planning in practice, where environmental goals are to be fulfilled
and lead to a sustainable development for a local community.
The aim of this study is to follow the processes involved in the wind power projects in Laholm
municipality, by investigating the wind power discourses in the view of landscape theories
concerned with the relation between man, nature and society, and to put concepts and arguments
into action by dropping them to actors and networks, through action research.
The study will answer the following questions:
1. What actors are in foreground and in background when issues regarding wind power plants
are discussed?
2. In what ways can we understand the relations between man, nature and society in this
case?
3. What does the arguments concerning wind power consist of and how can they be
explained towards the use of resources?
4. What social and economical consequences may the wind power projects have for the
community?
5. What are of concerns for the researcher who is intervening through action research?
6. How did the collaborative and deliberative processes succeed in the planning
implementation process?
The study shows that when resources are at stake in a local community, it will activate and
accentuate the boundaries between different groups. Arguments describe these boundaries related
to land owners and others, between those who primarily see the landscape as a landscape for
production and those who see it as a landscape for recreation. The activated boundaries make it
difficult for some actors to openly state their position in the wind power issue. Processes of
change take time, and it is also concluded that early local involvement and slow processes may
facilitate acceptance of these landscape changes. The study shows the importance of considering
the relations between humans and their landscapes and that the key to managing change goes
through this understanding. Management of implementation processes are ideally strategically
planned for as involving the complex relations between man and nature, rather than presupposing
NIMBY explanations. Processes of change takes time and therefore the aim of leading processes
should work cautiously with establishing local participation and encouragement.
It is likely that the wind power projects will produce possibilities for local companies if the plants
are put into place, and if they produce the estimated power planned for. However, these changes
are also dependent on the local community, the municipality, the region and the state, through
willingness to support with knowledge, information, strategic plans, economic support for
entrepreneurs, and general capacity building processes. It is also likely that some people will chose
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other places to live in, but that new people will chose to move to the community. It is therefore
important to map and make use of these new builders in the process of capacity building for a
sustainable community.
Researchers have an important role to play as intervener in the processes between local
communities, authorities and companies. The researcher can help as collector analyzing opinions
and values regarding natural resource projects. The researcher can also analyze and present
experiences from other similar projects to local community as well as to authorities and
companies involved in the process. The researcher can also contribute as leader of processes by
staging learning processes in groups, handling conflicts and managing creative development
processes.
The most evident problem in this study was the difficulties in reaching out to the local actors.
Efforts were instead made to visit them in other forums where they met of other reasons. An
action research strategy was therefore to be where things is happening and to make room for
issues of development in these contexts, for instance on Internet, in school, on local meetings,
and in interviews.
Although the interest for wind power in Laholm seems to have reached a stage where the loudest
land owner voices claim to want more of the benefits from wind power energy, it is important to
produce plans for action, knowledge and to lead the processes of local development in Sweden.
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Sammanfattning
Utvecklingen av vindkraften har gått från småskalig produktion, utvecklat av entusiaster och
teknikintresserade människor, till en industriutvecklingsgren som lockar till sig många miljarder. I
den nya fas som vindkraften nu befinner sig i blir inte repetitionen av alla de argument som
handlar om minskningar av koldioxidutsläpp, energieffektivisering och självförsörjning av energi
de mest akuta frågorna – de har så att säga lett fram till den fas vi idag befinner oss vid. Det
problem som denna studie har inriktat sig på rör snarare själva implementeringsprocesserna där
visioner ska förvandlas och förädlas till praktiskt genomförbara projekt, som ska uppfylla de
miljömål som ställts, och som sedan ska leda till varaktig hållbar utveckling för bygden.
Syftet med undersökningen är att undersöka vindkraftsutbyggnadens sociala och ekonomiska
konsekvenser genom att lyfta fram åsikter om vindkraft, studera dem mot bakgrund av teorier om
relationen mellan människa, natur och samhälle, samt att sätta begrepp och argument i rörelse
bland aktörer och nätverk genom intervenerande forskning.
De frågor som studien ska besvara är:
1) Vilka aktörer och nätverk kommer i förgrund, respektive bakgrund när frågor kring
vindkraftsutbyggnaden sätts i rörelse?
2) På vilka sätt kan relationerna mellan människa, natur och samhälle förstås i fallet med
vindkraftsprojekteringen?
3) Vad består de olika argumenten kring vindkraften av för delar och hur kan de förstås mot
bakgrund av utnyttjandet av resurser?
4) Vilka sociala och ekonomiska konsekvenser kan den eventuella utbyggnaden av
vindkraften i bygden få?
5) Vilka hinder och möjligheter finns när det gäller för forskaren att intervenera genom
aktionsforskning?
6) Hur fungerade medverkandeprocesserna i implementeringen av översikts- och
detaljplaner?
Studien visar tydligt att när resurser står på spel i en bygd så kommer gränserna mellan olika
grupper i samhället att bli tydligare. Gränsdragningarna går mellan markägare som har möjlighet
att få del av de intäkter som arrenden av mark till de olika kraftbolagen skapar, och de som inte
kommer att få del av dessa resurser. Andra gränser går mellan de olika kraftbolagen och deras
tillvägagångssätt i processen och innehållen i deras erbjudanden till olika markägare. Gränser
mellan olika användning av landskapet blir också tydlig i det att man antingen ser landskapet som
ett produktionslandskap eller som ett rekreationslandskap. På grund av de gränsdragningar som
resursfrågan skapar i bygden visade det på svårigheterna för alla aktörer och nätverk att tydligt
visa sina ställningstaganden i frågan om vindkraftens vara eller inte. Flera personer berättade att
ett öppet ställningstagande kunde få konsekvenser för framtida relationer, och det gjorde det
antagligen svårt att engagera fler medborgare, trots att syftet flyttades fram mot att se
möjligheterna som vindkraftsprojektet kunde få för bygden. De olika åsikter som studien tagit del
av, och som rör vindkraft, visar att hänsyn bör tas till det faktum att människor måste få en
möjlighet att hänga med i förändringar av ett landskap, samt att många studier visar att det är
viktigt att de ges möjligheter att delta i förändringsarbetet. Studien visade också att relationerna
mellan människa och landskap bör tas på allvar, och nyckeln till förändring kan ligga i att hantera
denna relation snarare än att använda enkla och reducerande förklaringar som NIMBY-teorier.
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Det betyder också att implementeringsprocesser måste föregås av ett strategiskt
processledningstänkande som inbegriper just dessa relationer. Människor kan inte reduceras till
okunniga eller egoistiska individer som inte är beredda att ta ett gemensamt ansvar för de globala
miljöproblemen genom att medge vindkraftverk i sina landskap. Processer som avser att leda fram
till aktiviteter kring att se möjligheter med förändringar måste ta tid och processledningens syfte
är att varsamt verka för förankring, deltagande och uppmuntra aktiviteter från lokalbefolkningen.
Det är troligt att en utbyggnad av vindkraften i den omfattning som de flesta verkar tro på i
Laholms kommun kan komma att innebära ökade möjligheter för företagande och utveckling, i
en högre utsträckning än om det en utbyggnad inte sker. Omfattningen på förändringarna är dock
till stor del beroende av lokalbefolkningen tillsammans med stöd från kommun, region och staten
i form av kunskap, information, utarbetandet av lämpliga handlingsplaner, ekonomiskt stöd för
företagande och uppmuntran av ett allmänt kapacitetsbyggande. Vissa människor kommer
troligen att överge bygden och sälja sina hus och marker i samband med vindkraftsutbyggnaden,
men nya människor kommer att flytta in och det är viktigt att ta vara på kunskaperna om
”nybyggarna” och de krafter som de potentiellt utgör i kapacitetsbyggandeprocesserna.
Forskaren har en viktig roll att fylla som intervenerare i de processer som startar i mötet mellan
lokalbefolkning, myndigheter och företag. Forskaren kan fungera som samlare av de olika
värderingar och åsikter som naturresursprojekt åstadkommer i ett landskap. Forskaren kan samla
in erfarenheter och kunskaper om liknande projekt i omvärlden och denne kan aktivt delta i
informationsarbetet till såväl lokalbefolkningen, som till myndigheter och företag. Forskaren,
särskilt om det är en undervisande sådan, kan också bidra med kunskaper och erfarenheter om hur
man iscensätter lärandeprocesser i grupper. De samrådsmöten och informationsmöten som
studerats genom deltagande observationer kännetecknas av en envägskommunikation, snarare än
dialog. Formerna för mötet mellan myndigheter, lokalbefolkning och företag kan utvecklas så att
det finns utrymme för att fånga upp åsikter, hantera konflikter och iscensätta kreativa och
konstruktiva utvecklingsprocesser.
Det största problemet med den intervenerande forskningen är att samla de aktörer man vill nå ut
till, varför man ofta måste söka upp de forum där de möts av andra skäl. Den aktionsinriktade
delen av forskningen handlar således om att vara med där det händer och sätta utvecklingsfrågorna
på en agenda där kanske andra frågor för tillfället dryftas, t ex i skolan, på samhällsföreningens
möten, i intervjuer och på Internet. Trots att intresset för vindkraft i Laholms kommun
förefaller ha nått ett skede där frågan från enskilda markägare handlar om att man vill ha del av
de intäkter som vindkraften kan generera, finns det anledning att skapa handlingsplaner, skaffa
kunskap om, och leda de processer som sätts igång i samband med utbyggnaden av vindkraften i
Sverige.
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Inledning, syfte frågeställningar
Förnyelsebara energikällor är baserade på resurser som inte är uttömbara, så som solenergi, vind,
vatten, biomassa, vågenergi och värme från jordens inre (geotermisk energi). Det råder just nu
nationell politisk enighet om att utnyttja potentialen i dessa förnyelsebara energikällor, och
diskussionen idag rör utbyggnaden av vindkraften i inlandet i Laholms kommun, närmare bestämt
i trakterna kring Knäred, Hishult, Oxhult, Putsered och Mästocka. 1
Vindkraftsutvecklingen utgör ett exempel på planeringsproblematikens dilemma som berör
förståelse av villkoren kring politiska visioner, projektplanering, implementering, social
acceptans och hållbar landsbygdsutveckling. Utvecklingen av vindkraften har gått från småskalig
produktion, utvecklat av entusiaster och teknikintresserade människor, till en
industriutvecklingsgren som lockar till sig många miljarder. I den nya fas som vindkraften nu
befinner sig i blir inte repetitionen av alla de argument som handlar om minskningar av
koldioxidutsläpp, energieffektivisering och självförsörjning av energi de mest akuta frågorna – de
har så att säga lett fram till den fas vi idag befinner oss vid. Det problem som denna studie har
inriktat sig på rör snarare själva implementeringsprocesserna där visioner ska förvandlas och
förädlas till praktiskt genomförbara projekt, som ska uppfylla de miljömål som ställts, och som
sedan ska leda till varaktig hållbar utveckling för bygden. Risken finns nämligen att den
nödvändiga nationella politiska enighet som finns i frågan kan misstolkas av energiexploatörer
och enskilda markägare. Det är lätt att få en uppfattning av att alla krafter och berörda vill dra åt
samma håll, och de eventuella missnöjesyttringar som kan finnas är marginella och i minoritet,
eller att de inte insett värdet i de politiska visionerna. I en fas där investerare finns och den
nationella politiken har sagt ja, finns det således stora risker för att man inte låter de
demokratiska processerna verka färdigt, som är nödvändiga för att nå acceptans för vindkraften
fullt ut, utan att lämna spår efter sig, och därmed äventyras även förutsättningarna för
utvecklandet av en anda som möjliggör företagande och hållbar landsbygdsutveckling. Det kan
dessutom skapa negativa spår som sprider sig genom nätverk och aktörer till andra projekt och
därmed försvåras möjligheterna för utbyggnad av vindkraften på andra håll. För att hitta ett
verktyg varmed implementeringen av politiska visioner kan ske, handlar det om att lyfta frågor
av social karaktär och ge människor möjlighet att bearbeta frågor som berör dem.
Kulturgeografi handlar i vid mening om kunskaper om relationen mellan människa, natur och
samhälle. Ämnet utgör således en utmärkt grund för förståelsen av hanteringen av
energiresurserna på jorden. Syftet med undersökningen är att undersöka vinkraftsutbyggnadens
sociala och ekonomiska konsekvenser genom att lyfta fram åsikter om vindkraft, studera dem
mot bakgrund av teorier om relationen mellan människa, natur och samhälle, samt att sätta
begrepp och argument i rörelse bland aktörer och nätverk genom intervenerande forskning.
De frågor som studien ska besvara är:
1

Se bl a Regeringens stöd till planering för vindkraft (http://www.regeringen.se/sb/d/9023/a/80457); Riksdagens
vindkraftsproposition, (prop. 2005/06:143) (http://www.regeringen.se/sb/d/2448/a/47768); Miljödepartementets
syn på hållbar utveckling och energieffektivitet (http://www.regeringen.se/sb/d/6508/a/60394) ; Miljövänlig el
med vindkraft, åtgärder för ett livskraftigt vindbruk (Prop. 2005/06:143)
(http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/60661) ; tillsättandet och förnyandet av uppdraget för samordning för att
lösa dubbla överklagansproblematiken och målkonfliktfrågor i PBL och Miljöbalken
(http://www.regeringen.se/sb/d/2448/a/67186, samt intervju med Lennart Wärmby 2007-09-25).
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1) Vilka aktörer och nätverk kommer i förgrund, respektive bakgrund när frågor kring
vindkraftsutbyggnaden sätts i rörelse?
2) På vilka sätt kan relationerna mellan människa, natur och samhälle förstås i fallet med
vindkraftsprojekteringen?
3) Vad består de olika argumenten kring vindkraften av för delar och hur kan de förstås mot
bakgrund av utnyttjandet av resurser?
4) Vilka sociala och ekonomiska konsekvenser kan den eventuella utbyggnaden av
vindkraften i bygden få?
5) Vilka hinder och möjligheter finns när det gäller för forskaren att intervenera genom
aktionsforskning?
6) Hur fungerade medverkandeprocesserna i implementeringen av översikts- och
detaljplaner?
Avgränsningar:
Studien är avgränsad till att gälla implementerings- och demokratiprocesser involverade i
intressesfärer mellan människa, natur samhälle i fallet med den eventuella vindkraftsutbyggnaden i
trakterna kring Knäred, Laholms kommun. För att uppfylla syftet och besvara frågorna kommer
kunskaper från liknande Europeiska projekt att nämnas i studien. Frågor som inte studien kommer
att beröra är t ex frågor om vindkraftsteknik; effektivitet; grader av störning från
vindkraftverken i form av buller, skuggor eller anläggningsstörningar. Studien kan heller inte göra
anspråk på kunskap om den effektivitet som den inlandsbaserade vindkraften kommer att få när
den kommer på plats, och hur stor utbyggnaden blir i slutändan. Studien gör gemensam sak av
demokratiprocesser, dialoger mellan aktörer och nätverk och landsbygdsutveckling. Det finns fog
för ett sådant resonemang eftersom medverkar och deltagarprocesser är nödvändiga element i
utvecklingsprocesserna. De potentialer som utvecklas i möten mellan aktörer och nätverk, där
vindkraftsprojektet utgör en gemensam nämnare för tankar och idéer som rör sig i vidare kretsar
än bara det som synes vara det omedelbara målet för diskussioner. Man kan således prata om
demokratiprocessernas spin-off-effekter i termer av utveckling och företagande i landsbygden.

Vetenskapliga teorier och arbeten som rör acceptans och
brukardeltagande
Vindkraftsproblematiken har kopplats samman med teoretiska idéer om ekologisk modernisering
(se Breukers, 2006:21) i den meningen att det involverar planerings- och beslutsprocesser på
europeisk, nationell och lokal nivå. Som i de allra flesta sammanhang kan man se trender i
fokusering på olika frågor som rör samhällsplanering och acceptans och brukardeltagande. Inom
vindkraften har planerare förvånats över motståndet mot att förlägga etableringar på platser som
uppfattats som uppskattade. Pasqualetti (2000) menar att projektörer och planerare antog att
människor skulle acceptera vindkraftverk av det skälet att de var miljövänliga, men i själva
verket gjorde de visuella effekterna av kraftverken att motståndet mot etableringen var hårt.
Erfarenheterna från Laholms kommun tyder dock på att man har lagt möda på att väga in olika
värden i landskapet mot etableringens nytta. Denna möda kan ses som en i tiden liggande
etablering av användandet av begrepp som perception, audioella upplevelser, attityder och
beteenden kring vindkraftsetableringar (se Hammarlund, 2002; Devine-Wright et al, 2001;
Pedersen, 2007). Studier av implementering av vindkraft har gett upphov till kunskapen om ett
glapp mellan positiva attityder hos allmänheten och det negativa beteendet när det gäller
specifika projekt. Detta glapp finns beskrivet som ”Not-In-My-Backyard”, eller ”nimby”
förklaringen. Förklaringen tros hantera det paradoxala i att människor kan säga sig vara positivt
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inställda till vindenergi, men att de samtidigt kan vara negativa till att ha den nära inpå sig.
Förklaringen bygger på att människor maximerar sin egennytta och att ingen vill offra sin utsikt
för högre målsättningar. Man har dock senare upptäckt att relationen mellan attityder och
beteenden är mer komplexa än så, och att förklaringen inte alltid kan användas i alla
sammanhang.
Intresset har på senare år på allvar förskjutits mot att betrakta själva planeringsprocesserna som
en viktig utvecklingsdel när det gäller utvecklingsprojekt och lokal planering. I Västeuropa ligger
lokalt styre i linje med principerna för representativ eller indirekt demokrati. Medborgarna har
således möjlighet att reagera på planeringsförslag och de lokala myndigheterna beslutar om
reaktionerna ska tas hänsyn till eller inte. Breukers (2006:43) kommer till slutsatsen att många
reaktioner på projektförslag är negativa till sin karaktär. För beslutsfattarna kan det därför vara
frestande att inte involvera medborgarna i tidiga skeden i processen, eftersom det kan leda till
förseningar i processen. Blockeringarna kan dock bli ömsesidiga i s k DAD-approacher (DecideAnnounce-Defend) och mycket energi förbrukas på just konflikterna mellan de skapade
utgångspunkterna. DAD-approachens utgångspunkt blir nämligen att de lokalas kunskaper och
intressen inte är användbara eller legitima, utan de härrör från en utgångspunkt som saknar
kunskaper om problemens karaktär. Planerarnas respons på motstånd från vindenergiprojekt är då
ofta en ensidig informationsproduktion som förklaras utifrån ”nimbyism” och människors
egenintressen och patriotism (Ibid). Läget låses och det är svårt att acceptera det faktum att det
finns starka emotionella band mellan människor och landskapet i landsbygden, vilket sin tur
ställer stora krav på hanteringen av utvecklingsprocesser och resursutnyttjande.

Kollaborativa approacher och kapacitetsbyggande
Under senare år har landsbygdsutveckling fokuserat på det faktum att platser är olika och att
förutsättningarna för att hitta implementeringsstrategier måste utformas utifrån att det är
lokalboende som är huvudaktörerna i den utvecklingen (Moseley 2003; Ronnby 1995).
Platsparadigmet har inneburit en förstärkning av relationerna mellan lokalt inflytande,
kapacitetsbyggande, kommunikationsprocesser, effektivitet och legitimitet hos de politiska
besluten, vilket i sin tur har tvingat fram en större transparens och en större efterfrågan på lokalt
engagemang (Lundqvist 2004; OECD 2001a, OECD 2001b; Lundqvist 2004; Sandström & Tivell
2005; Stenseke 2006; Wondolleck & Yaffe 2000; Pretty 1995; Wahlström, 1984;
Glesbygdsverket 2004; Herlitz 2000; Thorell, 2005). Det lokala utvecklingsarbetet har funnit
relevans i begrepp som utveckling underifrån, deliberativa approacher, decentralisering och
partnerskap (Larsson, 2002). Lokalt utvecklingsarbete och landsbygdsutveckling har resulterat i
politiska program så som det “svenska Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006” (SOU
2003:105) och det nuvarande programmet mellan år 2007-2013 hittar resonans i begrepp som
rural och hållbar utveckling, entreprenörskap i rurala områden, demokrati, ansvar och helhetssyn,
och förnyade relationer mellan privat och offentlig service.
Deliberativ demokrati, eller samtalande demokrati och kollaborativa processer blir allt mer viktiga
som instrument för att skapa legitimitet för politiska beslut (Densam & Simao, 2004). Frågan om
vindkraft blir ytterligare komplicerad av att stora företags intressen ska balanseras på ett effektivt
sätt mellan nationell politik – lokal politik och myndigheter – och en implementering som är
hållbar. Det krävs en systematisering av processen kring implementering som inte får gå för fort
och inte får förbise aktörer och nätverk. Internet utgör ett instrument som är lämpligt att
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använda I sammanhang där kollaborativa approacher används. Exempel på sådant verktyg är bl a
WePWEP (Web-based participatory Wind Energy Planning) (Simao, 2006). 2
Resultatet av alla slags interaktioner mellan människor på en plats kan många gånger ses som ett
resultat av kollaborativa ansträngningar (Jonasson, 2001). I vindenergisammanhang pekar man
också på kontrasterna mellan kollaborativ planering och konkurrensmässigt förhandlande
(Dryzek, 2005; Kahn, 2003; Wolsink, 2000). Kollaborativa approacher bygger på
konsensusskapande, involvering av alla intressenter, och identifiering av olika intressen, samt att
uppmuntra dem som normalt inte brukar delta (Bell et al, 2005; Breukers, 2006). Ett högre
deltagande i beslutsprocessen kan mycket väl bidra till starkare argument mot förslagen, men i
gengäld så har projekten med högt deltagarinslag lett till en högre acceptans för förslagen, och de
projekten blev framgångsrika (McLaren-Loring, 2004; Kahn, 2004). I de fall där motståndet var
mycket starkt och de lokala grupperna var väl organiserade emot ett förslag, hade de troligen
lyckats motarbeta förslaget vilka metoderna än hade varit (McLaren-Loring, 2004).

Bild 1. Kapacitetsbyggande processer
Figur 1. Implementeringen av hållbar landsbygdsutveckling och kapacitetsbyggande processer i samproduktion.

Kapacitetsbyggande processer erkänner de sociala kapital som sätts i rörelse vid omvandling av
samhällen. Det sociala kapitalet likställs ofta med en kraft som möjliggör gemensamma aktioner
(Allen 2001, Forsberg m.fl 2002, Pascual & Rodriguez 2004, Putnam 1996). Westlund &
Westerdahl (1996) menar att det är viktigt i lokalt utvecklingsarbete, då det skapar samarbetsanda
och initiativkraft kring de frågor man aktivt verkar för. Det finns dock få dokumenterade
exempel på att socialt kapital i lokalt utvecklingsarbete har några direkt påtagliga effekter på
2

Se ett exempel på en WePWEP
http://ernie.ge.ucl.ac.uk:8080/WePWEP/;jsessionid=03CF4BFC483E9CB99FF0FE2EF9A7AB9D
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nyföretagande och sysselsättning. Sobels m.fl. (2001) visar emellertid att socialt kapital i form av
förtroende, normer, ömsesidighet och nätverk har varit nyckelfaktorer för de framgångar som
landskapsgrupperna i Australien nått. Grupperna har dragit till sig hållbara finansieringar, skapat
möjlighet för deltagande och samverkat lärande samt förbättrat kommunikationsstrukturen.
Forskning om den lokala kraften i sociala rörelser visar dock att gemensamma aktioner är
beroende av flera samverkande faktorer. En grundläggande förutsättning är att det finns en
samhällsanda som tillåter påtryckningar från utomstående grupper och inger tillit om att
gemensamma aktioner är meningsfulla. Härtill fordras utlösande faktorer som förstärker
betydelsen av aktioner. Det kan röra sig om kriser, hot eller att problembilder i samhället belyses.
Vidare spelar styrkan, dynamiken och funktionen i den institutionella makten in. Som exempel
kan vissa värderingar gynna kollektivt handlande, medan andra motverkar det (Ronnby 1995).
Tidigare forskning visar också att lokala grupper behöver stöd under genomdrivandet av
processer. Detta framkommer inte minst i den inom vindkraftsverk nödvändiga triangeln som
sammanfattar flera glesbygdforskares insikter i tre viktiga faktorer för lokalt utvecklingsarbetet.
Den första viktiga faktorn är lokal resursmobilisering som betecknar det väsentliga i att det finns
en grupp människor på lokal nivå som satsar energi, tid och kunskap för att förverkliga ett
projekt. I gengäld kan deltagarna få uppskattning, uppmärksamhet, ära samt nya erfarenheter och
kunskaper. Den andra viktiga faktorn är offentlig uppbackning. Detta svarar för att lokala
grupper behöver stöd och uppmuntran från kommuner, landsting, länsstyrelser eller andra
myndigheter. Dessa organisationer kan stötta genom att initiera, inspirera, stimulera, samordna,
bistå och följa upp projekt. Det mest väsentliga är emellertid ett tillmötesgående och
uppmuntrande förhållningssätt gentemot de lokala grupperna. Att det finns en öppenhet och
flexibilitet i förvaltningsstrukturen har också visat sig vara väsentligt. På så sätt främjas ett
klimat där det på ett snabbt och obyråkratiskt sätt kan ges råd, vägledning och tillstånd. Den
tredje viktiga faktorn är extern stimulans som refererar till olika former av inspirationskällor. Det
kan handla om att gruppen blir stimulerad av lokalt utvecklingsarbete i annan kommun eller av en
nationell landsbygdskampanj (Ronnby 1995, 2000).
Moseley (2003) visar också att lokala utvecklingsprocesser är beroende av samhällsentreprenörer.
Detta är personer med förmåga att se möjligheter, initiera projekt, ta ansvar, organisera och
överskrida hinder. En annan betydelsefull beståndsdel är innovationer, det vill säga nya idéer som
ofta uppkommer som en respons på ett uppmärksammat problem. I detta projekt framförs
forskarens möjligheter att agera som samhällsentreprenör och intermediär mellan olika typer av
aktörer och nätverk. Vidare indikerar forskning om utvecklingsarbete att deras verksamhet är
beroende av legitimitet och erkännande från övriga boende i bygden (Berglund 1995).

Plats, identitet, mening och praktiker
Kulturgeografi är en s k multiparadigmvetenskap. Det innebär att vetenskapsperspektiv som
positivism, humanistisk geografi, Marxistisk geografi och kulturteorier finns inrymda i samma
vetenskap, snarare än att vetenskapssamfundet som helhet flyttas från en fas till en annan.
Studien som här föreligger tar dock sin utgångspunkt i teorier om representation som relaterat till
landskap och människors relationer till ett landskap.
Den geografiska dimensionens grundläggande princip handlar om att visar var på jorden en
företeelse finns lokaliserad och dess utbredning; hur jordytan kan uppdelas i landskap och platser;
samt hur relationerna mellan människan och platserna kan förstås och uttryckas, t ex i termer av
ojämlikheter i resurser.
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En plats som är lokaliserad så att den ger bra förutsättningar att passa in i idéer som rör ekologisk
modernisering kan således skapa sig konkurrensfördelar genom kontaktbarhet, i förhållande till
platser som ligger på avstånd från sådana resurser. Platsers relationer till varandra är alltså
mätbara i termer av de resurser platserna kan uppvisa och använda. I skeden då resurserna hotas
kommer gränserna mellan olika grupper av människor bli tydliga och fokus flyttas mot en kamp
om de resurser som platsen erbjuder.
Kulturgeografi hanterar olika geografiska föreställningar av en plats. Föreställningar kan tyckas
vara ett abstrakt begrepp som i sig inte är verkligt. Föreställningars vikt är dock oomtvistat
eftersom de gör en stor skillnad, vilket visar sig i att vi lägger så stor möda vid att representera
dem i form av mynt, frimärken, pass, stämplar och administrativa indelningar av landskap.
Föreställningar formar möjligheter och hinder för mobilitet, livsvillkor, företagande och
tillhörighet. Föreställnigarna samproduceras ofta tillsammans med olika former av
representationer (som ovan) eller i ett dagligt planerararbete med kartor över olika delar av
Laholms kommun. Kartbilder, fotografier och illustrationer av landskap har ett komplicerat
förhållande till den verklighet som de försöker avbilda. Det är därför mer relevant att tala om en
typ av produktion av relationer än av ett avbildande av landskapet. I den produktionen menar
Cloke (et al, 2004) att bilderna strukturerar vår förståelse av platserna. Det innebär att bilderna
skapar förväntningar på vad som bör finnas i det landskap som vi refererar till. Istället för att som
tidigare fossillera kulturtraditioner i termer av platsanknytning och identitet, så föreslår Cloke
(ibid) att projektioner och praktiker av identiteter skapas i förhållande till en plats och dessa
projektioner blir avgörande för möjligheter och hinder för människor i olika geografiska och
kulturella sammanhang.
Detta betyder att våra handlingar och de föreställningar vi har om ett landskap, tillsammans med
de representationer som avbildar landskapet inte bara skapar förutsättningar för hur platsen
upplevs av människorna, och då också vad de ser som möjligt att göra på den platsen. Denna
samproduktion av ett landskap får också konsekvenser när det gäller förutsättningarna för att
ändra fysiska attribut på den platsen. Föreställningar om platser, identiteter och förutsättningarna
att förändra och utveckla platser benämns inom kulturgeografin som: ”Den sociospatiala
dialektiken”, eller det ständiga växelspelet mellan sociala processer och rumsliga förhållanden
(Gren & Hallin, 2004).
Identiteter utgör i sig ett komplext problemfält. Ofta förenklas förklaringar av identiteter genom
att hänvisa till ett homogent system av normer och delade värderingar på någon plats. Identiteter
kan dock vara multipla, d v s flexibla i förhållande till kontexten. Konkret kan det yttra sig så att
någon som företagare kan förespråka billigare energi och bättre transporter i en kontext,
samtidigt som denne kan motsätta sig visuella förändringar i landskapet som boende i en landsbygd
där vindkraftsetableringar diskuteras. Identiteter kan också kopplas till specifika grupper i en
befolkning, t ex unga, gamla, kvinnor, män o s v. Identiteter kopplas vidare till olika
förkroppsligade praktiker (embodied practices of knowledge, se Cloke et al, 2004). Geografiska
föreställningar och praktiker kopplade till identiteter formar på så sätt villkoren för upplevelser
av en plats och de möjligheter som platsen ger uttryck för.
Det är dock inte så att omgivande normer och värderingar av en plats är betydelselösa när det
gäller formandet av platsers möjligheter. Tvärtom, de omgivande föreställningarna utgör en viktig
påverkan t ex i form av diskursiva projektioner. Det betyder att när föreställningar om en plats
präglas av en stark positiv anda av t ex företagande, så kommer människor som finns på den
platsen att addera dessa föreställningar till sina idéer om platsens karaktär. Bilder av platser som
är föreställda, snarare än verkliga platser, Simulacra, anses av många ha en mycket kraftfull
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emotionell påverkan på människor. Detta visar de turismströmmar som går till platser där Harry
Potter spelades in på Nya Zeeland; resor i Arns fotspår; attraktioner som Disneyland och Huis
Ten Bosch, en Holländs stad som rekonstruerats i Japan (se Appelgren, 2007).
Bilder av platser producerar många gånger just de emotionella beröringar som i sin tur skapar
förutsättningar för de handlingar som kan aktiveras på en plats. Ett fotomontage med syfte att
visa lokalbefolkningen hur liten påverkan vindkraftverken kan komma att utgöra i landskapet,
kan utlösa en känsla av att de redan är på plats och att det inte finns något att göra åt
förändringen av ett landskap, att man ställts utanför möjligheten att delta.
Sammanfattningsvis kan man uttrycka det som att utvecklingen av platser är beroende av
människors deltagande i förändringsarbetet. Kapacitetspotentialen finns i de sammantagna
processer som formar landskapet genom praktiker, föreställningar, identiteter och normer. Det är
emellertid en övermäktig uppgift för den enskilda människan i ett förändringslandskap att själv
producera och bestämma över sitt öde. Det krävs ett stöd genom förståelse, kunskap och
strategiska handlingar för att möta de alla de krafter som påverkar produktionen av platser.
Mycket av ansvaret för att möta förändringar ligger i ett samarbete mellan politiker,
myndigheter, samhällsföreningar, planerare, företag och enskilda som tillsammans kan producera
föreställningar som kan gagna bygden.

Kulturen i naturen, och naturen i kulturen
Relationen mellan människa och naturlandskap kompliceras ytterligare av vår förmåga att
avskilja oss från naturen, och därmed avtar vår förmåga att betrakta oss själva och naturen på ett
objektivt vis. Landskap är t ex stadda i ständig förändring även om vi kanske inte alltid uppfattar
det så. Andersson (2005) menar att natur ofta definieras som något som är opåverkat av
människor, både vad gäller dess upphov och dess fortsatta existens. Inte heller uppfattar vi oss
alltid som en del av naturen, utan som separerade från den genom kategorierna NATUR-&KULTUR. Som en del av naturen skapar vi dock förutsättningar för förändring av landskapet
genom våra föreställningar om naturen, som sedan leder till direkta ingrepp i landskapen (Cloke,
2006).
Frågan om vår relation till naturen blir alltmer komplicerad när vi beaktar att människan kan
anses ha moraliska skyldigheter gentemot naturen. Det finns fungerande ekosystem på jorden tack
vare oss, och vissa ekosystem försvinner på grund av vår framfart. Detta, menar Andersson
(2005) leder till det paradoxala förhållandet att det är människor som är moraliskt förpliktade att
bevara naturen därför att människor är beroende medlemmar av naturen, samtidigt som naturen
av-naturaliseras just av mänsklig inblandning. Hur ska då naturvård i praktiken kunna gå till, så
fort människor befattar sig med naturen upphör den ju att vara natur, frågar hon sig slutligen? För
att inte riskera hamna i en s k ”ekofascistisk” syn där naturen anses vara värd att bevara för att
den är orörd, och då ges en moralisk status eller ett värde, är ett alternativ att se begreppet
”integritet” som grund för människors relation till de omgivande landskapen. Om integritet är vad
som värdesätts och eftersträvas, möjliggörs betydligt mer samröre mellan människa och natur,
utan att naturen för den skull nödvändigtvis går miste om något betydelsefullt, menar Andersson
(2005).
Vill man ändå rädda vad som räddas kan av naturlighetsidealet, förefaller det fruktbart att tala om
naturlighet som något önskvärt, snarare än som något som bidrar till moralisk status. Många
människor tycker om att veta att det fortfarande finns något kvar på jorden som inte är ett
resultat av människors verksamheter, och det kan kanske räcka som grund för bevarande? Följer
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man Anderssons (2005) resonemang är alltså frågan som måste diskuteras av inblandade aktörer,
om landskapet förlorar sin integritet i samband med vindkraftsutbyggnaden?
Problematiken rörande naturens förändring genom kulturens påverkan är dock inte kopplat direkt
till den problemtiken just här. Poängen är snarare att understryka att naturlandskap är stadda i
ständig förändring och att det är människors föreställningar om platsernas potential som utgör en
viktig variabel när det gäller hur man uppfattar dessa platser. Någon ser skogen som ett
produktionslandskap, medan någon annan ser samma skog som ett rekreationslandskap och det
ger upphov till olika aktiviteter och argument för platsens användning. Slutsatsen är dock att
frågan kommer att handla om vilka grupper som visar sig vara starkast när det gäller att göra just
sina argument tydliga och exponerade på ett sätt som gör dem till allmänna eller förhärskande.
Planerare och myndigheter har här en roll som dämpande och stöttande krafter åt ett håll som
leder mot ett önskvärt aktivitetsmönster som tar sin utgångspunkt i beprövade exempel och
teorier.

Att förvalta resurser för ett hållbart samhälle
Samtidigt som enskilda och myndigheter fått ett större ansvar när det gäller utvecklingsfrågorna
har tydligheten när det gäller kraven på att förvalta resurserna på ett hållbart sätt. Planeringen
utgör ett verktyg i detta kontinuerliga arbete. Det finns vissa principer som vägleder planeringen i
arbetet med att förstå vad som är hållbart. En sådan princip är den s k försiktighetsprincipen,
vilken säger att om vi inte vet konsekvenserna av ett ingrepp och detta ingrepp är oåterkalleligt
så bör man inte ta beslut om sådana ingrepp. Planeringen är också ett instrument som ska se till
samhällets bästa när det gäller hur mark, luft och vatten får användas. Annars skulle de med stora
resurser ta för sig av alla resurserna och de med små resurser skulle se sig utanför möjligheter att
skapa förutsättningar för sina liv. Planeringen skall syfta till att balansera alla de nedanstående
intressena för att ett samhälle skall kunna kallas hållbart. Samhällets komplexitet, de ökade
kraven på förvaltande myndigheters kompetenser för att olika intressen ska kunna balanseras och
integreras är heller inte något som går hand i hand med utökade resurser. Ofta tvingas man välja
de utgångspunkter som är enkla att förmedla som politiska budskap eller är av medial karaktär.
Det är svårt att mäta effekterna av och därför motivera resursinvesteringar i kompetenser som
innebär ett systematiskt arbete med förståelse av olika intressegruppers bevekelsegrunder,
förmågor att leda processer av demokratisk karaktär genom projekt som rör resursutnyttjande,
samt kunskaper om hur man kan använda sig av de krafter som sätts i rörelse vid
landskapsförändringar för att kunna omvandla negativa rörelser mot positiva
utvecklingsprocesser. Resurstilldelningen prioriteras istället oftast utifrån mätbara resultat av hur
många företag som skapas, utan hänsyn till de mer komplexa variablerna som i sin tur utgör
förutsättning för ett ökat företagande.
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Bild 2. Förvaltandet av hållbara resurser. Källa:
http://swenviro.naturvardsverket.se/dokument/aktuellt/konferen/konfdok/vindkraft/sthlm/attityde
r.pdf
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Vetenskapliga metoder
Studien har använt sig av olika former av fältarbete så som deltagande observation, intervjuer,
analyser av mediatexter, statistik, litteraturstudier och aktionsforskning. Studien har även
omfattat deltagande i konferenser och möten mellan olika aktörer som är involverade i
vindkraften.
Intervjuerna är gjorda via kortare samtal och i både formella och informella miljöer. Det pågående
samtalet om vindkraften har prioriterats framför den evidensbaserade formella intervjutekniken
med frågeformulär och bandspelare. Metoden används främst av socialantropologer och
etnologer. Frågorna kring vindkraften är känsliga och berör, och av det skälet har jag upplevt det
som viktigt att inte tvinga mig på människor för att extrahera deras åsikter, på det sätt som
enkätliknande intervjutekniker kan ha gjort. Strävan har inte varit att inta en utanförstående
parts objektiva hållning, eftersom jag inte tror att en sådan existerar. Strävan har snarare varit att
använda sig av intervjun som ett sätt att intervenera i processerna som startar i och med att man
som forskare befinner sig i fält. Dessa processer har med utvecklingen av landsbygden att göra och
de involverar ett ställningstagande som gör gällande att den utvecklingen måste involvera
deltagarna i landsbygden. Av det skälet har jag i flera intervjuer och i möten aktivt spridit idéer
om lokalt deltagande och inflytande, samt att jag har spridit idéerna om bygdemedel.
Svårigheterna med metoden är att gränsdragningen mellan vetenskap och empiri inte blir tydliga.
Det finns ytterligare etiska problem med metoden som rör ställningstagande i förhållande till
fokusområdet. Jag har försökt att lösa problemet genom att mitt ställningstagande handlat om att
ta ställning för stärkandet av de lokala krafterna som vill upptäcka möjligheter för bygdens bästa,
i den landskapsförändring som pågår. Mitt ställningstagande har inte handlat om för eller emot
vindkraften i området eller generellt vilket har gjort att sakfrågan om vindkraft har gjorts till en
huvudfråga. Sakfrågan för min del har handlat om kapacitetsbyggande processer i en
landsbygdskontext där ställningstagandet utgår från vetenskapligt beprövade teorier om vikten av
lokalt deltagande.
Moseley (2003) beskriver medverkansmetoder i landsbygdutvecklingen. Som exempel kan
myndigheter kontinuerligt anordna stormöten, bilda fokusgrupper där en gemensam vision
diskuteras fram, modellering av lokal hållbarhet med hjälp av datorbaserade program eller ritar en
framtidskarta över sin bygd, lokal strategisk planering, vilket är en strukturerad process som går ut
på att lokalbefolkningen formulerar en vision för sin hembygd, liksom åtgärder som behövs för
att nå denna, eller att lokala grupper utarbetar en åtgärdsplan. Processen drivs framåt genom ett
antal diskussionsfrågor. Under de första mötena formuleras en gemensam målsättning för bygden.
Vidare identifieras viktiga faktorer för att uppfylla visioner. Därefter samtals det kring vad som
lokalt kan göras för att påverka nyckelkomponenterna. Utifrån det kunskapsunderlag som
frambringat formulerar grupperna avslutningsvis konkreta åtgärdsförslag (Thorell 2005).
I föreliggande projekt har mötesplatserna varit de som för tillfället har funnits tillgängliga, eller
har varit i fokus för andra frågor, som t ex Samhällsföreningens möten. Det har också
förekommit ett fokuserat möte kring möjligheter för företagsutveckling i samband med
vindkraftsprojektet i Laholms kommun. Mötet kring företagsutveckling har haft ett
processinriktat fokus och utgick från ett kreativt diskuterande kring hur realiserande av
företagsidéer. Nackdelen har varit den begränsande tiden som är nödvändig för att bygga upp ett
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förtroende genom kontinuerliga träffar, vilket kan effektivisera arbetet med processledning i
utvecklingsgrupper (Thorell 2005).
Fördelen med förfarandet kan vara att det är de lokala aktörerna som har kontroll över agendan
och den takt i vilken olika steg kan genomföras, till skillnad från att forskaren eller planeraren
driver fram möten, vilket kan uppfattas som kontrollerande och auktoritärt. Sager (1994)
utvecklar vilken funktion processledaren bör ha i kommunikativ planering. Han menar att denna
bör befinna sig i bakgrunden, fungerar som en faktainsamlare samt intar en neutral inställning.
Den bör också inneha förmågan att delegera uppgifter, hantera potentiella konflikter och
undanröja maktrelationer som hindrar den förståelseinriktade dialogen. Det kan också nämnas att
Thorell (2005) visar att tjänstemän vid förvaltningen behöver arbetsredskap för hur
medverkansprocesser bedrivs i praktiken. Detta kan explicit innebära att ta fram ett dokument
som beskriver deltagandeform, principer för urval, gruppstorlek, ansvar, processledarens funktion
och så vidare.

Analyser av diskurser
Teorier om verkligheten är, menar Hartman, bara konstruktioner med vars hjälp vi kan
kontrollera vår omgivning och inte en beskrivning av verkligheten (Hartman, 1998:122).
Appliceras detta socialkonstruktionistiskt perspektiv på diskursanalysen inkluderas både språk och
handling; hur vi talar om och förstår vår omvärld samt hur det påverkar vårt handlande (Winther
Jørgensen & Philips, 2000:7,67–70). En diskurs är således ett bestämt sätt att tolka världen, eller
delar av världen. Olika diskurser är knutna till olika områden och erfarenhetsvärldar då varje
diskurs har sitt eget speciella språkbruk (Hellspong, 2001). Inom samhällsvetenskapen finns ett
speciellt sätt att använda sig av språket, liksom i politiken eller lagar och förordningar.
Diskursanalys är precis som namnet låter en analys av diskurser och de handlingsmönster gällande
språkbruk som finns inom olika sociala fält 3 (Winther Jørgensen & Philips, 2000:7–9). Även om
diskursanalys är ett samlingsbegrepp för flera diskursanalytiska metoder utgår de alla från
språkbrukets betydelse för hur vi uppfattar vår omvärld (Winther Jørgensen & Philips, 2000:7).
Diskurser har många gånger en normativ funktion. Den konstituerar en sammanhållen och
homogen syn på hur man bör betrakta olika fenomen. Diskurser bör således alltid betraktas
kritiskt (Fairclough, 2001:27–29). Med kritiskt menas dock inte för en allmän förhållning för
sakens egen skull, utan som ett dynamiskt angreppssätt för att sätta konserverade föreställningar i
rörelse gentemot de rörelser som omvandlar samhället. Analysen berör de olika praktiker som
aktörer upprätthåller inom och mellan olika former av nätverk. Analysen kan således riktas mot
såväl diskurser formas inom olika former av styrdokumenten, som att synliggöra hur olika aktörer
framställer vindkraften när den berör dem, som i fallet med projekteringen i Laholms kommun.
Vindkraft analyseras utifrån en specifik diskursordning. Diskursordning, enligt Fairclough, är en
komplex sammanställning av diskurser och genrer inom samma sociala område eller institution
(1995:55). De olika diskurserna inom diskursordningen är resultatet av olika aktörers och
nätverks praktiker, vilka alla konkurrerar om att ge fältet innehåll var och en på sitt sätt. I det
här fallet ligger fokus på den diskursordning, det fält som vindkraften tillhör, och huruvida det
förekommer konkurrerande diskurser inom fältet, men också i vilka frågor alla diskurser är eniga.
Diskursanalysen används för att analysera hur bilden av ”verkligheten” skapas, reproduceras och
framställs, i det här fallet genom den speciella diskurs som återfinns i pratet om
vindkraftsprojektet hos olika aktörer som kommer i beröring med det på ett eller annat sätt. I en
diskursanalys är teori och metod alltid sammanlänkade, präglade av de grundpremisser som en rad
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nyare teorier om kultur och samhälle, socialkonstruktionismen, framlagt (Winther Jørgensen &
Philips, 2000:10–12). Diskursanalysen är inte begränsad till språkliga uttryck, utan kan omfatta
alla typer av praktiker så som valet att bosätta sig på en plats och de argument som följer på
varför man anser att detta är en bra plats att leva på. Diskursanalysen utgår således från ett sociospatialt dialektiskt synsätt där diskurserna ses som påverkande faktorer på människors val och
beslut i vardagen, samtidigt som de val och beslut som människor gör formar diskurserna vilka
beskriver handlingarna.
I detta arbete blir inte målet med tekniken att analysera diskurser, att vara kritisk eller att
”avslöja” maktförhållanden i samhället. Metoden används för att skapa en konstruktiv förståelse
för hur olika aktörer skapar ett förhållande till det landskap man lever i, och hur denna kunskap
kan användas för att förändra diskurser för att stimulera en acceptans till förändring och
utveckling. Därmed riktas fokus mer mot en förståelse av hur relationer mellan människor och
landskap reproduceras i landsbygd, snarare än beläggandet av sociala mönster.
Diskursanalysen är avgränsad till att gälla de som i tiden handlar om vindkraft i Laholms
kommun. Analysen riktas alltså mot huruvida diskursernas innehåll framställer vindkraften som
ett acceptabelt och normalt tillstånd; hur relationen till landskapet presenteras och representeras;
de ideologiska konsekvenser som diskurserna indikerar; effekterna av diskurserna kring vindkraft
(Potter, 1996; 176–199). Det innebär konkret att man söker efter ordval och användningen av
beskrivningar som är värdeladdade ord, ord med konnotationer eller ord och berättelser med bibetydelser som skiftar beroende på sociala eller rumsliga erfarenheter; relationer till landskapet;
yrkesmässiga och professionella skillnader; kulturella skillnader eller religiösa övertygelser. Det
lingvistiska fokuset är dock inte det enda allena rådande i sammanhanget, eftersom det finns en
möjlighet att spegla det sagda i andra former av praktiker som ingår i diskurserna.
Diskursanalyser har flera svaga sidor. Läsarna och producenterna av olika texter och praktiker har
olika motiv för att delta i diskurserna; de uppfattar innehållet olika; och de påverkas av
diskurserna på olika sätt. Det gör även att den som analyserar diskurserna har en uppfattning som
inte rimligtvis kan omfatta alla tänkbara tolkningar som finns, utan de blir egna diskursiva
projektioner (Winther Jørgensen & Philips , 2000; Sahlin, 1999).
Den mycket svåra utgångspunkten, att vara objektiv, tas här som en utgångspunkt just för att
istället agera och intervenera i de processer och diskurser som fältet presenterar. Målsättningen är
att vara saklig och ta de utsagor som presenteras på allvar, men målet rymmer även en ambition
att ta min egen roll på allvar och försöka använda den på ett sätt som jag tror är rätt och bra.

Ett internetbaserat deltagarinstrument – bloggen om vindkraft
För att öka representativiteten och aktivera bredare lager av deltagande i processerna kring
vindkraftsprojekteringen skapades en hemsida där människor kan säga sin mening om vindkraften
(www.inlandsvinden.se). Tanken med bloggen var att människor själva skulle skapa en uppfattning
om de olika perspektiv som faktiskt finns när det gäller fenomenet vindkraft. Ofta är det de
kritiska rösterna som är högljudda och av dem kan man få uppfattningen att alla är negativt
inställda till vindkraft. Tanken var dessutom att deltagandet i diskussioner kring vindkraft skulle
ha en autokvalificerande effekt, d v s att deltagarna skaffar kunskaper och information som bidrar
till att förstärka sina argument eller ändra sina uppfattningar i frågor som rör vindkraften.
De åsikter som presenteras via bloggen och via deltagande observationer och informella intervjuer
och samtal, ligger dessutom till grund för de diskursanalyser av hur vindkraften presenteras,
representeras och görs gällande av olika aktörer och nätverk.
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Under perioden för empiriska studier har jag bl a kontaktat Björklidens gymnasieskola, en särskola
för 17 elever, i Knäred, rektorn för Knäreds skola, en låg- och mellanstadieskola (årskurs 1-6) och
bett dem att skriva på bloggen. 4 Jag har besökt människor i bygden som har hört av sig och velat
prata om vindkraft samt att jag har i möjligaste mån deltagit i Samhällsföreningens möten; samt
flera av de samrådsmöten som kommunen arrangerat i Knäred. Det har skickats ut information
om bloggen till samtliga medborgare i det berörda området. Det har slutligen satts upp brevlådor i
Knäred och Hishult där människor som inte har tillgång till Internet har kunnat delta med åsikter,
som sedan publicerats på bloggen. Sammantaget så har ambitionen varit att nå samtliga
medborgare i de trakter där vindkraftsetableringen har varit en aktuell fråga. Det ska dock medges
att jag missade att aktivera de åsikter som finns på äldreboenden och servicehusen.

4

Man kan beställa en bok för barn och av barn om vindkraft:
http://www.kalmar.regionforbund.se/vindkraft/vindkraftsboken.asp
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Resultat - Knäreds geografier
Platsens betydelse och betydelsen av platsen
Runt sekelskiftet började industrin få upp ögonen för möjligheterna att utvinna energi ur Lagan
kring Knäred, Majenfors och Bassalt. Energiutvinningen bygger på skapade för vattenmagasin,
eller dämmen i form av sjöar som kan användas för att lättare manövrera flödet av vatten genom
turbiner i kraftverken. Skapandet av dessa dämmen krävde sina offer och frestade på relationerna
i bygderna när bönderna tvingades flytta för att ge plats åt vattenflöden. Precis som dåvarande
vattenkraftsutbyggnad skapade motsättningar mellan grannar när företagen började köpa upp
mark för att kunna dämma, kan nuvarande vindraftsprojekt riskera att skapa liknande
motsättningar och kollektiva negativa erfarenheter, vars läkningsprocesser pågår så länge det
finns människor kvar som kan minnas och återge händelserna i bygden.
Vattenkraftsutbyggnadens påverkan på landskap och människor lever kvar genom de nätverk och
strukturer som skapades i samband med tidigare energiprojekteringar. Påverkan är inte minst
tydlig i de berättelser som beskriver hur dessa strukturer är konstruerade. Platsens relativa
hierarkiska position uttrycks t ex i termer av hur lång tid det tog för kraftbolagen att bygga en
infrastruktur för elen till Knäred i förhållande till snabbt man kunde distribuera elen till Malmö
”Det tog 10 år efter det att bolagen började producera el till dess att vi fick ström i Knäred”.
Nya praktiker överlagrar dock i viss mån de historiska händelsernas erfarenheter och idag är
sjöområdena kanske mest sedda som friluftsområden som kan besökas med hjälp av kanot.
Laholms kommun har historiskt erfarenheter av vindkraftsetableringar, men då i form av mindre
vindkraftsverk. Många enskilda platser har setts som lämpliga för etablering av dessa
vindkraftverk, men nu handlar det om en etablering i industriell skala och med lite andra
förutsättningar som bakgrund för dessa etableringar.

Bild 3. Befintliga vindkraftverk i Laholms kommun. Källa:
http://www.laholm.se/upload/mil/SBK/%C3%96versiktsplan/Vind/Vind_plan_20071009.pdf
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Enligt de beräkningar som SMHI gjort finns det nu bra förutsättningar för att etablera
vindkraftverk även i inlandet, men då på högre höjder. Det kan noteras att man förlitar sig på en
studie om vindförhållanden på land och det måste anses vara svårt att genomföra mätningar som
är tillförlitliga över tid på 100 meter över marken. Det troliga är därför att de företag som
riskerar kapital kommer att pröva sig fram och utvärdera effekterna efter hand, snarare än att
fylla på omedelbart med kraftverk.
Det förslag som lades i den fördjupade översiktsplanen visade på grova och stora områden som
ansågs lämpliga när samtliga intressen vägts in, så som natur-, kulturvärden, riksintressen,
bebyggelse, visuella landskapsaspekter, fritids- och rekreationsaspekter, landskapets tålighet, o s v.
Nedanstående karta visade då de nya platserna för etablering. Just denna karta ledde till
diskussioner bland flera av de danska fritidshusägare i bygderna som var föremål för utbyggnaden.
Man menade bl a att översiktsplanen gav exploatörerna möjlighet att göra vad de ville utan några
egentliga hänsyn till natur- och kulturintressen (uttalande från vindkraftsmöte i Knäreds
bygdegård, september 2007). Det blev uppenbart att en av de viktiga skillnaderna mellan en
översiktplan och en detaljplan kunde tas för en given kunskap delad av alla invånare som berördes
av planerna. Senare publicerades information kring planförfarandets olika moment och innehåll
på bloggen http://www.inlandsvinden.se, som upprättades för att öka medverkan från folket i
bygden.

http://www.laholm.se/upload/mil/SBK/%C3%96versiktsplan/Vind/Vind_plan_20071009.pdf
Före samrådsförfarandet presenterades en mer detaljerad plan för de platser som kunde vara
föremål för etableringen.
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http://www.laholm.se/upload/mil/SBK/%C3%96versiktsplan/Vind/Vind_plan_20071009.pdf
Utställningshandlingen som beskrev detaljplanen för vindkraftsetableringar i Oxhult 3:1 hade
slutligen en skala som gjorde planerna konkreta, tillsammans med de fotomontage som beställts i
samband med planläggningen.

Fotomontage av vindkraftverk i Laholms kommun
http://www.laholm.se/l_templates/L_PageFull.aspx?id=3973

Samrådsmöten och företagarmöten i Knäred
En av rapportens slutsatser är att man bör koncentrera sig på antingen en öppenhet i dialogen
med de berörda bygderna om medel som stannar kvar i bygden; att man kan skapa direkta
finansiella fonder (av typen bygdemedel); eller att man ger möjlighet för människor i bygderna att
bli delägare i vindkraftsprojekten (Dti, 2005:7). Det skall hållas i minnet att DTI’s rapport dock
kommer fram till att det inte fanns några klara bevis för att lokala fördelar av
vindkraftsexploateringar inte ledde till en smidigare planprocess, men det fanns indikationer på
att det omvända, ett minskat inflytande från befolkningen, ledde till överklaganden och allmänna
förfrågningar i högre utsträckning (Dti, 2005:10). Att delägande är en viktig faktor visar
exemplet Sydthy som är en liten stad i Danmark på 12.000 invånare. Där finns förmodligen den
högsta tätheten av vindkraftverk i världen. 58% av hushållen i kommunen har andelar i något
kraftverk och Anderssons (1997) studie visar att människor med ekonomiska intressen i
kraftverken visade sig vara mer positiva i sin inställning till dem, jämfört med dem utan
engagemang.
Samrådsförfarandet i de aktuella projekten iscensätts på så sätt att den planerande myndigheten
bjuder in projektörerna som får presentera och argumentera för sina projekt utifrån de underlag
som man producerar för myndigheterna. Därmed undgår den planerande myndigheten ansvaret för
att hantera samrådsmötet med hjälp av processledningsmetoder och konflikthantering och man
ansvarar främst för den egna informationsdelen och agendan.
Vid de samrådsmöten och informationsmöten som jag deltagit i som observatör och som aktör,
har nästan alltid agendan varit förutbestämd. Det finns en stor osäkerhet inför att skapa
utrymmen inom ramen för mötet där människors åsikter hanteras som normala och acceptabla
uttryck för en uppfattning man vill driva, vilket också är en rättighet. När agendan är full av
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förberedda talare som tar all tid och det huvudsakliga utrymmet vid talarstolen till sitt förfogande,
blir alla motsatta åsikter föremål för ett intrång och ett ovälkommet avbrott i denna agenda.
Det första mötet i Knäred bygdegård representerades i huvudsak av de projektörer som är
intresserade av att vara med i vindkraftsprojektet i Laholms kommun. Där fanns även
kommunens tjänstemän, samt en jurist som fick i uppdrag att prata om bygdemedel som en form
av ”community benefit” anpassad för vattenkraften i Sverige, men som kan formas för
förhållanden kring vindkraft. 5 Community benefits har med positiva effekter använts i andra
sammanhang i Europeiska projekt. Ett brittiskt konsultföretag gjorde 2005 en undersökning i
Storbritannien och några länder inom EU (Spanien, Tyskland, Danmark och Irland) när det gällde
betoningen av meningsfulla systematiska ”community benefits” eller ”fair share”, alltså medel
som stannar kvar lokalt i de bygder där vindkraften byggs ut (Dti:2005:20). Community benefits
kan t ex vara:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Involveringen i utvecklingsprocesserna från lokala markägares, gruppers, eller individers
sida
Användandet av lokala produkter och material
Användandet av lokala entreprenörer under konstruktionsarbetet
Möjligheter att dela ägandet av vindkraftverk för det lokala samhället
Arrendeintäkter för lokala markägare
Lokala företagsavgifter och/eller skatter
Förbättringar av det lokala samhällets infrastruktur
Vinstandelar till lokalsamhället
Energirelaterade fördelar för lokalsamhället (t ex billigare el)
Besöksverksamhet från skolor och utbildningar
Bostadsförbättringar
Besökscentra och turistanläggningar
Mötesaktiviteter för lokalbefolkningen

När två danska fritidshusägare opponerade sig på mötet medgav inte agendan och mötets form de
inlägg och protester som man framförde mot översiktsplanens förslag på lämpliga platser för
vidare utredning. Inläggen utgjorde, i den möteskonstellation som skapats, som störande och
rubbande illusionen av ett i övrigt konsensusmässigt diskursivt möte. Man kan säga att ett agendastyrt möte med talare som avlöser varandra utesluter möjligheter för publikens aktörer att delta i
det som rör deras vardag och liv, vilket är olyckligt.
Kulturella skillnader i planeringsförfarande gjorde troligen att missförstånd uppstod när det gällde
översiktsplaneringens betydelse i det sammanhang den presenterades i. En översiktsplanering har
endast en rekommenderande funktion där kommunen föreslår vilka aktiviteter som är lämpliga
och de intressen som kan komma i konflikt med en exploatering (Nyberg, 200?).
Två av mötena i Knäred leddes av mig själv och Laholm kommuns landsbygdsutvecklare. Det ena
mötets målsättning var att informera om vilka möjligheter vidkraftsprojekt inneburit på andra
platser och dels att starta kreativa processer i riktning mot att se nya möjligheter i
projekteringen. Ett litet fåtal människor slöt upp till mötet. Orsaken till det låga deltagandet sades
bero på att man inte hade tid att delta i mötet. Mötena var förlaga till kvällstid på hotell Freden i
Knäred. Det låga deltagarantalet uttrycker svårigheterna med att samla lokala aktörer kring en
specifik fråga, som anropats utanför det lokala samhället. Till det andra mötet inbjöds

5

En sådan politisk process är på gång just nu.
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samhällsföreningen i Knäred för att ta del av arbetet i det skede det var just då, för att informera
och för att få synpunkter.

Intervjun som ett sätt att plantera win-win begrepp hos vindkraftsprojektörerna
En del i det intervenerande arbetet som projektet föresatt sig att göra, handlade om att aktivt
plantera idéerna om bygdemedel som ett sätt att återföra resurser till bygden och att bidra till
diskussioner kring kreativa processer kring hur dessa medel skulle kunna användas av olika
aktörer.
Jag frågade företrädarna för de olika energibolagen om deras åsikt om begreppet vid det första
mötet om vindkraft i Knäred. En av företrädarna antydde att det inte behövdes några fler
smörjmedel, nu när politikerna sagt ja till utbyggnaden av vindkraften. En annan företrädare
menade vid ett kort samtal under vindkraftskonferensen i Falkenberg, (2007) att bygdemedel nog
kunde öka acceptansen och stärka företagets image. Ytterligare en företrädare tyckte att
bygdemedel inte var ett rättvist system, det räckte med att man betalade ut ersättning till de
enskilda markägarna i arrende.
Planteringen av begrepp som syftar till att påverka genom att informera och att ge aktörerna
möjlighet att reflektera och internalisera begrepp som bygdemedel tar troligen tid. Skillnaden
mellan att informera och att aktivt plantera begrepp, som kan vara viktiga för att hjälpa aktörer
att argumentera för de ställningstaganden de antagligen skulle ha tagit i vilket fall som helst, är att
informationsanspråk har för avsikt att antingen hjälpa aktörerna att ta ställning, eller att förmå
dem att byta position i en fråga. Det aktiva planterandet av begrepp hos aktörerna utgår istället
från att aktörerna redan har tagit ställning och då behöver argument som kan stärka deras
ställningstagande i en fråga.

Föreställningar om vindkraftprojektet
Att hantera konflikter och lokala perspektiv
I avsnittet behandlas alla föreställningar om vindkraft på samma nivå, oavsett om det handlar om
buller och störningar. Eftersom upplevelser av vindkraftens påverkan är individuell och påverkbar
från gruppers sida. Avsnittet analyserar föreställningarna som uttryck för, och delar i en
demokratisk process där alla yttringar förtjänar att mötas och stötas, och där man måste
acceptera att processen kantas av kollaboration såväl som konflikter mellan olika aktörer och
nätverk.
Breukers (2007:133) säger i sina analyser av historier kring vindkraft och intervjuer med
människor resulterade i tre huvudhistorier när det gäller implementeringen av vindkraft i
Storbritannien. Det finns historier som binder samman ekonomiska och miljömässiga argument
och som ser vindkraften i termer av en win-win situation för landet. Hon menar att småskaliga
vindkraftsprojekt förstås är mycket trevliga, men de kommer inte att hjälpa oss att nå de
politiska målsättningarna som ställts. Man måste även beakta kooperativa och kollaborativa
traditioner, vilka inte är utmärkande för bygden, om man ser till vad som hände i historien. Det
kan vara svårt att samla viljor kring projekten eftersom alla vill något.
Motiven till att skapa motstånd mot vindkraftverk kokar ofta ner till visuella aspekter eller till
landskapsmotiv (Breukers, 2007:135). De vill inte få sin utsikt förstörd, men ser inte alltid att
landskapen de ser inte har sett likadana ut under alla tider. Människor är dessutom oroade inför
förändringar.
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Det finns problem med att hantera just frustrationer och rädslor från en planeringshorisont, vilket
planerande myndigheter och företag hanterar på olika sätt. På en konferens i Falkenberg (2007)
drogs en slutsats angående människors attityder till vindkraftverk utifrån konstaterandet att: ”folk
klagar på planerade verk, men säger inget om dem som snurrar”. En slutsats är att det är lätt att se
på människors medverkan i processer som ett nödvändigt ont, och där man dessvärre tvingas
bortse från deras åsikter, eftersom de verkar vilja protestera mot alla typer av förändringar.
Planerandets analys riskerar att skapa en utgångspunkt som måste distansera sig från människors
attityder, snarare än att välkomna den mångfald av emotioner och reaktioner, och framför allt,
att se dem som nödvändiga delmoment i en process där man själv många gånger har ett försprång
när det gäller kunskaper och arbetsgång.
Tolkningsproblem
Tolkningshorisonterna kan vid möten mellan lokala aktörer och myndigheter och företag vara
mycket skilda. Det kan gälla såväl de föreställningar man har med sig in i ett samrådsmöte, som
hur de olika yttringarna under mötet ska tolkas, men även hur man ska uppfatta de spontana
samlingar som uppstår efter ett möte. Vid ett samrådsmöte i Hishult den 25/9-07 presenterades ett
fotomontage av hur vinkraftverken skulle komma att se ut i landskapet. Aktörerna hade här
skapat en bild av att man måste försöka få lokalbefolkningen att förstå hur liten påverkan
vindkraftverken skulle få när de i verkligheten kom att byggas. Mötet hade tidigare präglats av
saklighet och ett resonerande kring tillståndsprövningar och tänkbara områden för etablering.
Inga protester hade hörts förrän fotomontagen projicerades upp på duken för församlingen. Men
när fotomontagen visades upp så blev frågan om vindkraftverken plötsligt emotionell och de
utgjorde ett startskott för alla möjliga associationer kring buller, visuella störningar, och
störningar på turismen.
På liknande sätt hade arrangörerna av mötet förberett sig genom att kalla in en expert som
redogjorde för bullerproblematiken. Men, som mötet kom att utveckla sig blev inte buller den
stora frågan under detta möte, utan det var frågan om hur man skulle kompenseras för att
vindkraftverken skulle byggas på områden kring människors livsvärldar. Dessa frågor var däremot
ingen av arrangörerna förberedda på. Arise vd hade förberett en presentation av hur mycket man
var beredd att kompensera markägarna som arrenderade ut sin mark, men för dem som kom att få
vindkraftverken i sin närhet, utan att kunna dra ekonomiska fördelar av dem, fanns inget svar.
Principerna kring vilka markägare som ansågs vara s k sakägare, handlade om antal meter från
vindkraftverken, vilket ledde till en instängningseffekt för någon av markägarna utan möjlighet
till kompensation. Arrangörerna löste inte just denna konflikt under själva mötet. Konstruktionen
var sådan att samrådsmötet avsåg att fånga upp lokalbefolkningens åsikter och synpunkter, för att
därefter inkludera dem i det fortsatta förslaget fram till beslut. Det sattes inte igång några synbara
instrument för att hantera läget som uppstod, den markägare som blev berörd fick inte någon
öppen feedback på hur dennes synpunkter mottagits, eller hur synpunkterna skulle komma att
förändra läget vid sittande möte. Förfarandet utgör ingen traditionell DAD-approach (DecideAnnounce-Defend), men förfarandet vid samrådsmötena kännetecknas av en osäkerhet och ett
trevande efter vilka metoder och instrument man bör använda sig av för att hantera deltagarnas
synpunkter, uppnå acceptans och kunna använda informationen på ett sätt så att den bidrar till
att uppnå målen. Det finns ett behov av att öka kunskaperna om processledning,
konflikthantering och nya former för mötesorganisation där lokalbefolkningens åsikter och
synpunkter integreras direkt i planeringsprocessen.
NIMBY utgör i sig ett stort tolkningsproblem som utgår från att människor ses som maximerande
sitt egenintresse när de anser att de är för en utbyggnad av vindkraften, bara det inte sker på den
plats där de bor och kan se dem. Man bortser från att människor kan vara negativt inställda till
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vindkraftverk på andra platser, som man av någon anledning har en relation till. Dessutom ser den
ekonomiskt influerade teorin inte till processer som kan göra att vindkraftverken accepteras över
tid (Breukers, 2007: 42). När man ser på de argument som används uttrycker de snarare en
relation till landskapet som är svårt att inte ta dem på allvar. De uttrycker många gånger en rädsla
för förändringar av ett landskap som ses som följande ett kontinuerligt och oföränderligt förlopp,
utan påverkan av människan. Det finns troligen inte något landskap kvar på jorden som inte är
påverkat av mänskliga handlingar, varför uttrycket kanske i första hand måste betraktas som en
utsatthet och en relation till landskapet som på sätt och vis är djupare än den som människor i
städer kan erfara. Följande blogginlägg visar att argumenten som används är mångtydiga, snarare
än av entydig NIMBY-karaktär:
” Låt oss som bor på landet slippa ha vindkraftverk i vår skog. Den gröna vackra
skogen ska få vara som den varit i alla tider, naturlig.Det finns garanterat risker med
dessa vindkraftverk. Varför ska just vi i Hishult bli drabbade? Sätt upp era vindkraft
så långt ifrån mänskligheten som möjligt. Inte här hos oss!”(
www.inlandsvinden.se).
Det är ett misstag att se dessa uttryck för relationen till ett landskap som bakåtsträvande eller
präglade av egenintressen. Det är också ett misstag att se uttrycken som huggna i sten. Med rätt
processledning, lokalt engagemang och incitamentbaserat kollaborativt arbete kan möjligen
utgångspunkterna för värden i förhållande till landskapet förändras över tid?
Överklaganden mot tidigare vindkraftsprojekt i Laholmsbukten – det samtalade
argumentet och det skrivna
Det finns idag ca 42 vindkraftsverk av mindre sort i slättbygden i Laholms kommun. Motståndet
mot dessa finns dokumenterat i de besvärshandlingar som finns i miljökontorets arkiv. I samtal
om vindkraft så förefaller emotionella aspekter, så som relationen till landskapet, historien, de
visuella värdena och liknande, vara de som tydligast har givit upphov till protester och
ifrågasättande. Motståndare mot vindkraft är emot dem, inte av tekniska skäl som bullernivåer
eller att de kan skada fåglar, utan av subjektiva skäl (Breukers, 2007:135). När man studerar
besvärshandlingarna så är det dock i regel inte sådana argument som framförs. I samtal och fysiska
möten med människor blir landskap en fråga som besvaras i emotionella argument, medan teknik
kan mätas objektivt och därför anges i skriftliga argument till myndigheter. Besvärshandlingarna
utgör ett mycket omfattande egen- och mot-undersökande av bullernivåer, mättekniker,
mätplatser och tolkning av regeldokument kring tekniker. Anledning därtill är antagligen att
människor utgår från att man måste hantera de upplevda problemen på en teknisk nivå, eftersom
upplevelser av landskapet är svåra att mäta och bevisa. Man kan uttrycka det som att samtliga
aktörer saknar ett språkbruk som kan hantera frågor som rör relationen mellan natur, människa
och samhälle, trots att det finns en hel kulturgeografisk och vetenskaplig disciplin där just dessa
problem hanteras. Detta språkbruk är något som antagligen måste introduceras genom att
introducera andra styrformer för hanteringen av sociala konsekvenser i samband med
resursexploateringar.
Det är alltså uppenbart att kapacitetsbyggande processer inte bara är sådana som berör
lokalbefolkningen i ett område som är föremål för projekteringsintressen. Det kapacitetsbyggande
arbetet måste också beröra de institutioner och företag som kommer i kontakt med projektet.
Alla aktörer och nätverk med någon form av engagemang i ett landskap som kommer i fråga för
en projektering är alltså i någon mån sakägare, oavsett om man bor i landskapet i fråga eller om
man i sin profession berörs av frågan, eller om man som person enbart investerar i att hävda en
åsikt om landskapet i fråga. Jag överhörde ett samtal mellan en representant från
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Energimyndigheten, vid konferensen i Falkenberg 2007, och en planerare i en svensk kommun,
som redogjorde för problemen med att projektera för vindkraft i den egna kommunen eftersom
någon hela tiden satt och skapade ett nytt reservat för varje område som kom i fråga för
projektering. Det finns alltså många gånger motstridiga intressen även inom en kommun, vilket
bekräftas av flera studier (Breukers och Wolsink, 2007).
Ett steg i en process där kapacitetsbyggandet kvalificeras borde ske genom att inkludera
konsekvensutredningar av social karaktär i översiktsplaneringen. Precis som vi har accepterat
miljökonsekvensbeskrivningar bör det göras socialkonsekvensbeskrivningar som beskriver de olika
konsekvenser som ett förändrat landskap i såväl stad som landsbygd kan medföra. Idag saknas
troligen kunskaper och metoder för att hantera frågor av social karaktär varför dessa
konsekvenser är lättare att förneka än att lyfta upp och hantera.
Motsättningar mellan stad och land so m uttryck för åsikter i vindkraftsfrågan
När man efterfråga och hanterar människors åsikter i en fråga kan det skapa effekter där
åsikterna påverkas av relationen snarare än av sakfrågan i sig. Man måste alltså undersöka vad
som finns i ”bagaget” när det gäller relationerna mellan människorna i Knäredstrakten och
omvärlden och inte stirra sig blind på att frågan handlar om energiutbyggnad i skogslandskap.
Ett tydligt uttryck för maktrelationerna mellan Laholm och Knäred uttrycks i vardagsspråket
med hjälp av en ironisk lek med logiska avståndsförhållanden, i vilken paradox sett sant
förhållande tycks uttryckas: ”DET är dubbelt så långt från Laholm till Knäred, som det är från
Knäred till Laholm” – maktförhållanden uttryckta i geografiska termer och i termer av politiskt
inflytande. Relationerna finns även uttryckta i kombinationen av mer eller mindre organiserat
motstånd, som till synes riktar sin udd mot vindkraftsprojektet, men som också uttrycker
maktrelationen mellan stad och land. Det kan ha varit ett motiv i den desinformation som
skapades då någon häftat upp en egen informationssamling på stadskontorets utställningsplats för
översiktplanen, där bilder på vindkraftsprojekt sades beskriva hur hela landskap ödelagts. Med i
bagaget finns således lämningar av gamla olösta konflikter och maktrelationer av komplicerad art
som smittar av sig på ett projekt som ligger i en annan tidsfas.
Som tidigare sagts innebär en projektering, där vissa aktörer kan komma att dra fördelar av
projektet medan andra kan komma att missgynnas, att osynliga och synliga gränser dras upp
mellan aktörer och grupper i samhället. Att i detalj studera alla dessa nätverk av relationer och
förbindelser är omöjligt, men att bortse från dem är svårt. Det kan vara gränser som varar över
längre tid; det kan vara latenta motsättningar som plötsligt blir till öppna motsättningar; och det
kan innebära nya konstellationer av allianser som inte tidigare funnits: ”Du ska veta att det är
svårt för byborna att öppet visa vad de tycker om vindkraften. Om någon säger att de är för
vindkraft så kan de komma att undvikas av de andra grannarna, och det gör att vi inte har samma
harmoniska gemenskap här längre… det river stora sår i gemenskapen”. (intervju med bybo i
Knäred).
Media har ett uppdrag som många gånger skapar dramaturgiska effekter genom att extrapolera
olika former av motsättningar. När det gäller kapacitetsbyggande processer kan mediala inslag få
både positiva och negativa konsekvenser eftersom många föreställningar når ut till allmänheten
via pressen. Vindkraftsprojekt passar media som nyhetsprojekt eftersom det handlar om olika
intressen och viljor som kan återspeglas för att skapa intressanta nyheter.
Eftersom media kan ha begränsade resurser att medverka vid alla sammankomster som rör ett
projekt är man beroende av aktörer som rapporterar sina åsikter till dem. Media riskerar att bli en
megafon för de redan resursstarka aktörerna i ett utvecklingsprojekt, vilket bekräftas i andra
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typer av vindkraftsprojekt (Breukers, 2007:135) där det många gånger är en liten minoritet, som
stöds av någon eller några betydelsefulla personer som skapar inflytande genom media.
När media används på ett medvetet sätt kan det skapa oväntade effekter. En av
vindkraftsaktörerna hade kanske tänkt sig att informationen skulle stärka varumärket och öka
trovärdigheten när man släppte uppgiften till media om att Gyllenhammar trätt in som aktör i
vindkraftsprojektet. I en intervju med en Knäredsbo så framkom det att för hans del, så födde
snarare Gyllenhammars närvaro misstänksamhet. För honom framstod Gyllenhammar som en
företrädare för ett perspektiv som bara brydde sig om pengar, vilket kunde få hans egen och den
övriga lokalbefolkningens intressen att minska i betydelse gentemot de starka ekonomiska
krafterna.
Konsekvenserna kan bli allvarliga när media underblåser latenta eller semi-latenta motsättningar
som kan försvåra arbetet med att skapa förutsättningar för acceptans och möjligheter i
utvecklingsprojekt som rör vindkraft. En sådan motsättning gällde föreställningar som framkom i
rubriker som: ”Byborna är ett hot. Negativ attityd genomsyrar Knäred enligt ny översiktsplan”.
Utbytet av åsikter i media följde en tydlig gränsdragning mellan vi-och-dom (Knäred och Laholms
kommun), (http://www.hallandsposten.se/artikel.asp?oid=254039).
Frågorna om värderingar som rör relationen mellan stad och land, mellan det urbana och det
rurala, är många gånger en bortglömd utgångspunkt för förståelsen av hur åsikter och handlingar
produceras. Det är mycket svåra frågor för de inblandade att hantera, och frågorna blir inte
mindre komplexa för att de förs genom en debatt i media. I en processledd och
aktörsmedverkande arbetsgång är idealet att man har möjlighet att hantera latenta motsättningar
genom att hitta konstruktiva lösningar på maktförhållanden som uttrycks i geografiska termer
och i termer av politiskt inflytande, och detta utan att de motsättningar som uppstår i processen
behöver spelas ut i media.
Media fungerar dock väl som en mätare av de värderingsströmmar som för tillfället är aktuella
och starka i förhållande till vindkraften i Laholms kommun. Under den första fasen, då
översiktsplanerna och de olika kraftbolagen presenterades fick protesterna mot
vindkraftsetableringen stort utrymme i Hallandsposten. I skrivande stund har dock protesterna
mot att man inte får vara del av utbyggnaden på sin mark, eller att ett enskilt energibolag fått
avslag på sin begäran om ändrad detaljplan för att projektera för vindkraft, fått ett större
utrymme i media.
Energibolagen anpassar sig också snabbt till en situation där kunskapen hos lokala aktörer ökar
när det gäller att ta tillvara på möjligheterna när förskjutningen går från ett rekreationslandskap
till ett energiproduktionslandskap. I Putsered har markägarna gått samman i ett gemensamt bolag
som gör det möjligt att själva äga sina vindkraftverk samt med optioner att köpa ett antal verk av
en av vindkraftsbolagen i framtiden. Nyheten fick ett stort utrymme i Hallandsposten (2008-0125:20) och nyheten kan ses som representera en fas där företagen anpassar sig till en situation
som är annorlunda jämfört med för ett halvår sedan, då de lokala aktörernas kraft och
kunskapsinhämtning inte var så stor. Media kan alltså också spela en viktig roll när det gäller att
förmedla exempel på utvecklingsprocesser i samband med naturresursprojekt.
Den globale lo kal-medborgaren
Beskrivningar av relationen mellan människa och natur och landskap betonar det ursprungliga
inflätat i praktiker. När en person beskriver att denne har valt att bosätta sig på en plats, gör
denne det möjligt för någon att studera vilka beskrivna processer som kan anses vara förenliga
med det valet, och vilka processer man ser som främmande eller inte önskvärda.
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De processer som bland annat är tydliga hos flera människors beskrivningar kommer troligen ur
maktrelationer, som i vissa fall kan spåras tillbaka till den historiska vattenkraftsutbyggnaden.
Berättelsemotivet om makt finns där eftersom det skulle innebära en maktlöshet om människor
inte reagerade på de krafter som vill driva på en utveckling mot ett förändrat preferenslandskap.
Kampen drivs framåt med hjälp av olika former av argument. De som måste anses vara
resursstarka bybor i sammanhanget använder sig av argument som utgår från deras kunskaper om
världen utanför, och varför man av alla ställen man känner till just har valt Knäredstrakten till sin
tillflyktsort, istället för vilken annan plats som helst. Det är en typ av retorik som är
dubbelriktad, dels som en existentiell upplysning om hur fantastisk naturen är i området i
förhållande till andra platser, ett slags återupptäckande av landskapet i det främmande, och dels är
det ett försök att hitta nya plattformar för att rucka på maktförhållandet som det kommunala
självstyret innebär i ett markanvändningsperspektiv. En av de fritidsboende uttrycker det som att
familjen finns spridd i hela världen men att man har sommarhuset som knytpunkt för hela
familjen på sommaren. Andra sätt att argumentera ser ut som följer:
”Redan som barn var jag flitig äventyrrare i de skogar som för all framtid hotas av
att invaderas av vinkraften. Efter avslutad universitetsexamen och många resor
världen över valde jag att bosätta mig där eftersom det kändes riktigt häftigt att bo
på en plats som ens förfäder verkat på i hundratals år.
Det var i Laholms inland som jag lärde mig att njuta av naturen vilket jag
exempelvis bar med mig när jag reste runt i Australien och på Nya Zeeland. Väl
hem ma igen, insåg jag att den svenska skogen är minst lika äventyrlig som
vidderna norr om staden Wellington och Mästocka ljunghed med dess långhåriga
kor minst lika fantastiskt som alla de får man stötte på de smala vägarna i sam ma
land……”
www.inlandsvinden.se
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Analys
Studien visar tydligt att när resurser står på spel i en bygd så kommer gränserna mellan olika
grupper i samhället att bli tydligare. Gränsdragningarna går mellan markägare som har möjlighet
att få del av de intäkter som arrenden av mark till de olika kraftbolagen skapar, och de som inte
kommer att få del av dessa resurser. Andra gränser går mellan de olika kraftbolagen och deras
tillvägagångssätt i processen och innehållen i deras erbjudanden till olika markägare. Gränser
mellan olika användning av landskapet blir också tydlig i det att man antingen ser landskapet som
ett produktionslandskap eller som ett rekreationslandskap. På grund av de gränsdragningar som
resursfrågan skapar i bygden visade det på svårigheterna för alla aktörer och nätverk att tydligt
visa sina ställningstaganden i frågan om vindkraftens vara eller inte. Flera personer berättade att
ett öppet ställningstagande kunde få konsekvenser för framtida relationer, och det gjorde det
antagligen svårt att engagera fler medborgare, trots att syftet flyttades fram mot att se
möjligheterna som vindkraftsprojektet kunde få för bygden.
De olika åsikter som studien tagit del av, och som rör vindkraft, visar att hänsyn bör tas till det
faktum att människor måste få en möjlighet att hänga med i förändringar av ett landskap, samt
att många studier visar att det är viktigt att de ges möjligheter att delta i förändringsarbetet. Trots
att det inte finns några klara bevis för att lokala fördelar av vinkraftsexploatering leder till en
smidigare planprocess är det viktigt att engagera människor av det skälet att motsatsen, ett
minskat inflytande leder till överklaganden och allmänna förfrågningar i högre utsträckning. Det
är viktigt att försöka förstå de olika dialektiska processer som skapar och omskapar sociala
relationer och landskap. Ty i dessa dialektiska processer ligger fröet till förändring och utveckling
som går hand i hand med landskapens förändring.
Studien visade också att relationerna mellan människa och landskap bör tas på allvar, och nyckeln
till förändring kan ligga i att hantera denna relation snarare än att använda enkla och reducerande
förklaringar som NIMBY-teorier. Det betyder också att implementeringsprocesser måste föregås
av ett strategiskt processledningstänkande som inbegriper just dessa relationer. Människor kan
inte reduceras till okunniga eller egoistiska individer som inte är beredda att ta ett gemensamt
ansvar för de globala miljöproblemen genom att medge vindkraftverk i sina landskap. Processer
som avser att leda fram till aktiviteter kring att se möjligheter med förändringar måste ta tid och
processledningens syfte är att varsamt verka för förankring, deltagande och uppmuntra aktiviteter
från lokalbefolkningen. Utveckling och landskapsförändringar är ett gemensamt problem – det
angår alla och alla bör få en möjlighet att delta i förändringsprocesserna. Myndigheter har ett
ansvar för att deltagarkrafter tas till vara i förändringsprocesserna, det är inget man kan lämna
över till de enskilda, och då ofta resurssvaga aktörerna i landsbygden. Stödet från myndigheternas
sida är troligen en viktig faktor för ett lyckat projekt.
Forskaren har en viktig roll att fylla som intervenerare i de processer som startar i mötet mellan
lokalbefolkning, myndigheter och företag. Forskaren kan fungera som samlare av de olika
värderingar och åsikter som naturresursprojekt åstadkommer i ett landskap. Forskaren kan samla
in erfarenheter och kunskaper om liknande projekt i omvärlden och denne kan aktivt delta i
informationsarbetet till såväl lokalbefolkningen, som till myndigheter och företag. Forskaren,
särskilt om det är en undervisande sådan, kan också bidra med kunskaper och erfarenheter om hur
man iscensätter lärandeprocesser i grupper. De samrådsmöten och informationsmöten som
studerats genom deltagande observationer kännetecknas av en envägskommunikation, snarare än
dialog. Formerna för mötet mellan myndigheter, lokalbefolkning och företag kan utvecklas så att
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det finns utrymme för att fånga upp åsikter, hantera konflikter och iscensätta kreativa och
konstruktiva utvecklingsprocesser i landsbygden.
Det största problemet med den intervenerande forskningen är att samla de aktörer man vill nå ut
till, varför man ofta måste söka upp de forum där de möts av andra skäl. Den aktionsinriktade
delen av forskningen handlar således om att vara med där det händer och sätta utvecklingsfrågorna
på en agenda där kanske andra frågor för tillfället dryftas, t ex i skolan, på samhällsföreningens
möten, i intervjuer och på Internet. Trots att intresset för vindkraft i Laholms kommun
förefaller ha nått ett skede där frågan från enskilda markägare handlar om att man vill ha del av
de intäkter som vindkraften kan generera, finns det anledning att skapa handlingsplaner, skaffa
kunskap om, och leda de processer som sätts igång i samband med utbyggnaden av vindkraften i
Sverige.
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Möjliga konsekvenser av vindkraftsetableringen för Knäred –
samhällskonsekvensbeskrivning
För olika typer av verksamheter och företag
När det gäller de konkreta möjligheter som vindkraftsprojekt kan innebära för företagandet, så
visar litteratur och rapporter på följande möjligheter.
När man ser till företagarstrukturen i siffror så visar den att bygden har en stor andel
egenföretagare i fåmansföretag och mindre företag. Fördelarna är att det finns en flexibilitet, men
nackdelarna är givetvis också en sårbarhet i förhållande till större strukturella
förändringsprocesser.

Källa: http://www.laholm.se/upload/kom/scb/2007/kommun.pdf
I Mels (2003) studie av ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Torsås framgår att den lokala
sysselsättningen förmodligen inte påverkades totalt sett genom att det gav upphov till några
direkta och permanenta nya arbetstillfällen i någon mätbar utsträckning, även om vissa temporära
arbetstillfällen och möjligheten att använda människor i arbetsmarknadsåtgärder kunde ses
(2003:32).
Det finns företag som kommer att dra nytta av en etablering av vindkraft i kommunen. Vissa
företag kan komma att få leverera och transportera material. Materialen som är aktuella är
grustag som kan leverera grundmaterial för betongfundamenten. Betongindustri, förhoppningsvis
lokal sådan kan leverera betongen till fundamenten. I vissa fall kan man anta att en utökning av
kapaciteten i elnätet (vilken troligen dras under jord) kan innebära en hel del arbete för
grävföretag och det kan i vissa fall innebära sprängningsarbeten och väganläggningar. Därefter tar
förmodligen vindkraftsbolagens egna leverantörer vid när det gäller leveranser av och hopfogning
av elementen till vindkraftverken med kranar och personal. Man kan dock anta att lokala hotell
kommer att gynnas av övernattningar som konstruktions- och servicepersonal kommer att
generera. I andra studier
De medel som markägare får i arrendeavgifter kommer kommunen till godo genom skatter och
indirekt genom konsumtion. Det finns även anledning att hitta strategier för att stimulera till
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investeringar i lokala projekt som kan ge avkastning även på dessa intäkter. Det är viktigt att då
utveckla strategier för att växla upp sådana intäkter, t ex mot EU-medel och andra former av
utvecklingsbidrag.
Union of concerned scientists (www.ucsusa.org) menar dock att man mäta fördelarna med
vindkraftsetableringar i termer av arbetstillfällen. Förutom fördelar med fler arbeten, renare luft
och vatten, tillförlitlig energitillgång, och stabila energipriser, så kan man alltså mäta de specifika
fördelarna i förhållande till kraftverkens produktion på lokala ekonomier. Man nämner
kommunala skatteintäkter från markägare eller vindprojektägare, och eftersom inte stadens
vatten- eller avloppssystem belastas av kraftverken, kan medlen användas för att utöka
kommunal service. Vägbyggen fram till turbinerna utgör andra sådana fördelar. Vindkraft genererar
40-160 konstruktionsarbeten per 100 megawatt, eller 1-2 arbeten per 1,5 megawatt. När så ett
kraftverk står på plats menar man att varje 100 megawatt genererar 10-25 arbetstillfällen.
Det finns förslag som går ut på idéer om att sprida ut royalties från vindkraftsbolagens anspråk på
mark (från intervju med boende i Knäred), istället för att pengarna skall gå till endast en
markägare. Detta måste dock ses som en svårframkomlig väg eftersom avgiften kan kopplas till
upplåtandet av den egna marken. Däremot kan bygdeavgifter utgöra ett bra alternativ till
royality-tanken (se även The Seattle Times, 2006, 19 juni).
Ett viktigt element i en lokal ”verktygslåda” över strategiska handlingar är troligen lokala
utvecklingsprojekt som kommunen bör visa i initialskedet av projektet. I knäred genomförs ett
sådant projekt genom att bekostar ett torg i samhället, vilket måste anses ingå i
överenskommelsen och visionerna av att vindkraften kommer att skapa positiva effekter för
bygden. Politikernas handlingsberedskap i bygder där vindkraft kommer att etableras är viktig för
att balansera de upplevda uppoffringar som vindkraften kommer att generera för befolkningen. I
torgprojektet involverades bygden i samrådet om den gemensamma satsningen genom
Samhällsföreningens möte. Det upplevdes troligen som ett mycket positivt projekt av alla parter
just i relation till de större vindkraftsplanerna som upptog stor del av diskussionerna i övrigt.
I denna verktygslåda bör det troligen finnas flera medvetna verktyg som kan stötta
lokalbefolkningen, t ex andra former av lokala infrastrukturpengar i anslutning till
exploateringsprojekt som också, tillsammans med bygdemedel kan utgöra ett offentligt bidrag till
bygden. Bygdemedel kan indirekt leda till fler företag och ett ökat företagande genom att medel
finns att söka för att utveckla idéer som är bygden till gagn.

Markägare och markvärden
Markägarna med lämplig mark är till synes den grupp som gynnas bäst av en utbyggnad av
vindkraften. Det är också denna grupp som hamnar i nya svårigheter eftersom förändringarna blir
så påtagliga just för dem. De kan finna sig i nya allianser eller i nya motsättningar i samband med
att de får möjlighet att arrendera ut sin mark. Det skapar troligen nya möjligheter, men också nya
hinder för dem. Det är heller inte helt enkelt och oproblematiskt för dem som bestämmer sig för
att arrendera ut sin mark. Det finns t ex många saker som är viktiga att tänka på inför avtal med
vindkraftsbolagen. Några sådana tips kan man läsa om på nedanstående hemsida:
http://www.ofa.on.ca/policyissues/issues/Wind%20Power%20Lease%20Suggestions.pdf
En fråga, eller snarare ett påstående som kommer upp på samtliga de möten som jag varit på har
handlat om de försämrade markvärden som antas vara resultatet av etableringen av vindkraft. En
nationell studie i West Virgina undersökte tre platser med avseende på markvärde och etablering
av vindkraftverk. 8-9 av 10 områden som undersöktes ökade i värde, snarare än sjönk i värde. I
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vissa fall ökade till och med värdetakten än omgivande områden
http://www.marshall.edu/cber/research/index.htm.
Å andra sidan visar nationella studier i Danmark att hus som ligger i närheten av vindkraftverk är
billigare än de hus som ligger på ett avstånd av dem.
Det är svårt att exakt förutse vad som kommer att hända med markvärdena i kronor och ören
efter det att vindkraftverken är på plats. Påverkan är till syvende og sidst en fråga om i vilken
mån landskapets grundläggande integritet kommer att påverkas samt vilka möjligheter de
människor som bor där, och vilka möjligheter de nyinflyttande människorna kommer att se i
landskapet. En försiktig gissning är dock att värdet på marken inte kommer att lida skada på
längre sikt, i samband med att ett nytt produktionslandskap skapas. På kortare sikt kanske det
sker rörelser på markvärdet.

För turismen
Det finns en idé om ett vindkraftscentrum där folk kan komma och titta. Vindkraftcentrumet kan
ha formen av ett stort torn som man kan locka turister att åka upp i. Projektet är i en fas där
man söker medel för att skapa vindkraftcentrumet och framtiden får visa vilken effekt det får.
Erfarenheterna från vindkraftsprojekt i New England visar att vindkraften utgjorde en faktor som
ökade turismen. Sommarturer till Searsburg vindkraftsprojekt och Hull Wind One attraherar
många besökare året runt http://www.reliance.org/Case_Study_Hull_Wind_One.pdf.
Vid en jämförelse med Danmark, som har relativt många vindkraftverk, så har inte danskarna haft
några problem att saluföra landet som ett turistland (DTI, 2005:69).
När det gäller aktiv marknadsföring med hjälp av slogans och annonser pekar Niedomysl (200?)
på problemen när en ort försöker marknadsföra sig för att locka till sig invånare med hjälp av
olika slogans. Effekterna av den aktiva marknadsföringen är inte alltid helt entydig, varför man
kanske bör koncentrera krafterna kring stöttning av lokalsamhället på sätt som är mer
direktinriktade på bygden.

Befolkningsmässiga – migration
När man tittar på tidigare vindkraftsanläggningar i Laholms kommun, så antyds det via intervjuer
att flyttningar sker för att man inte längre upplever att de värden i landskapet som man flyttade
dit för ursprungligen, inte längre finns där. Det är därför möjligt att vindkraftsprojekteringen kan
leda till permanent migration.
Det viktiga är dock att försöka följa upp och intressera sig för de människor som väljer att flytta
till orten efter det att vindkraftverken har kommit på plats och under tiden de uppförs. De utgör
ju en grupp som ser möjligheter, där andra upplevt vindkraften som ett hinder för sina
verksamheter och liv. I en intervju med en av de danska fritidshusägarna berättas att ett danskt
par sålt sitt hus på grund av vindkraftsetableringen, men att huset hittat en annan dansk ägare i
stället (intervju fritidshusägare). I kommunens besvärshandlingar förekommer även exempel på
boende som fört en lång kamp mot vindkraftsverken som flyttat från bygden, men där nya
människor har flyttat in istället.
I den av Laholms kommuns beställda statistik över befolkningen i Hishult och Knäred ser man att
den övergripande tendensen i befolkningsprognosen visar att befolkningen tros vara relativt
konstant och man bedömer att läget kommer att vara konstant, även om en viss minskning
beroende på utflyttade ungdomar och äldre över 80 år kan skönjas.
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Källa: http://www.laholm.se/upload/mil/SBK/Tatorter07.pdf
När det gäller Knäred är prognoserna liknande som för Hishult, med skillnaden att man tar emot
de äldre människorna inom äldrevården här, vilket gör att andelen äldre förväntas öka.
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Källa: http://www.laholm.se/upload/mil/SBK/Tatorter07.pdf
Det finns inget idag som talar för att vindkraftprojektet kommer att bidra till dramatiska
nettoförändringar i de befolkningspyramider som statistiken presenterar. De prognoser som
bygger på kohorter och arbetskraftsmigration av dagpendlingskaraktär är troligen också
sannolika. Förändringarna i samhället sker troligen inte när det gäller dessa mått, även om de kan
förändras genom de processer som har möjlighet att starta i samband med projekteringsprocessen
om utvecklingsprocesser tar fart som en följd av vindkraftsprojekteringen.

För samhället
Lokala krafter har verkat för att det startar en utbildning vid Osbecks Gymnasium för ingenjörer
som vill arbeta med vindkraft. Initiativet är viktigt att uppmuntra eftersom det i sin tur kan verka
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för att stärka platsens image på ett diversifierat sätt. Det är tveklöst så att platsens image
förändras i och med att vindkraftsetableringen kan ta form och att initiativet till en
serviceutbildning på orten kan leda till utveckling inom området där kopplingar till Laholm och
Knäred kan skapas.
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Slutsatser – rekommendationer
Det är troligt att en utbyggnad av vindkraften, i den omfattning som de flesta verkar tro på i
Laholms kommun, kan komma att innebära ökade möjligheter för företagande och utveckling, i
en högre utsträckning, jämfört med om en utbyggnad inte sker. Omfattningen på förändringarna
är dock till stor del beroende av lokalbefolkningen tillsammans med stöd från kommun, region
och staten i form av kunskap, information, utarbetandet av lämpliga handlingsplaner, ekonomiskt
stöd för företagande och uppmuntran av ett allmänt kapacitetsbyggande. Vissa människor
kommer troligen att överge bygden och sälja sina hus och marker i samband med
vindkraftsutbyggnaden, men nya människor kommer att flytta in och det är viktigt att ta vara på
kunskaperna om ”nybyggarna” och de krafter som de potentiellt utgör i
kapacitetsbyggandeprocesserna.
Rekommendationerna från detta arbete summeras i punktform nedan. Rekommendationerna är i
viss utsträckning hämtade från DTI (2005), men de ska också ses som produkten av detta
specifika arbete, vilket är långt ifrån färdigt och där mycket forskning ännu krävs för att nå fram
till bra och hållbara resultat som kan appliceras på förhållanden i svensk landsbygd.
1) Det bör tas fram en verktygslåda för bra praktik, som innehåller en plan för
iscensättandet av bra sätt att stötta lokalbefolkningen, företag, utvecklare, planerare och
andra aktörer.
2) En sådan plan bör innehålla sätt att guida de inblandade aktörerna i de olika ”community
benefits” som kan tas fram i en situation som problemet handlar om här.
3) Översiktsplaneringen bör innehålla en social konsekvensanalys, där projekteringar som
rör människa, natur och samhälle utreds, och som ska vara vägledande i
planeringsprocessen.
4) Involvera processledare som hjälper till att:
a. effektivisera arbetet utifrån acceptansmål och utvecklingsmål;
b. skapa kontrakt mellan olika aktörer;
c. förhandla om ”community benefits” med projekteringsföretag;
d. förebygga och hantera konflikter mellan olika aktörer;
e. övervaka och stötta processer;
f. fånga upp kreativa människor och idéer;
g. aktivera diskussioner genom att påverka agendor på möten;
h. involvera lokala aktörer och nätverk;
i. kartlägga det lokala näringslivets förutsättningar och stötta utveckling av detta;
j. involvera banker och andra finansiella aktörer för upprättandet av
finansieringsstrukturer för lokala utvecklingsprojekt i samband med
vindkraftsprojekteringen;
k. aktivt undersöka möjligheterna att växla upp lokala medel mot EU-medel.
l. utforska implementeringen av de startade utvecklingsprocessernas effekter.
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[VINDKRAFT OCH LANDSBYGDSUTVECKLING UR ETT
den 10 april 2008 KOLLABORATIVT PERSPEKTIV]
Stöd till planering för vindkraft (http://www.regeringen.se/sb/d/9023/a/80457);
Riksdagens vindkraftsproposition, (prop. 2005/06:143)
(http://www.regeringen.se/sb/d/2448/a/47768)
Miljödepartementets syn på hållbar utveckling och energieffektivitet
(http://www.regeringen.se/sb/d/6508/a/60394)
Miljövänlig el med vindkraft, åtgärder för ett livskraftigt vindbruk (Prop. 2005/06:143)
(http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/60661)
Tillsättandet och förnyandet av uppdraget för samordning för att lösa dubbla
överklagansproblematiken och målkonfliktfrågor i PBL och Miljöbalken
(http://www.regeringen.se/sb/d/2448/a/67186
Övriga källor:
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http://www.laholm.se/
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http://www.reliance.org/Case_Study_Hull_Wind_One.pdf.
Clean Energy (31/4-2007) Union of Concerned Scientists ”Wind Power in New England”.
http://www.ucsusa.org/clean_energy/renrewable_energy_basics/WP.
Tidningar:
Hallandsposten
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