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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den lokala uppfattningen i Ockelbo gentemot 

etableringen av en vindkraftspark i näromgivningen samt vad som ligger bakom 

Upplands Väsbys val att bygga ett vindkraftverk på annan ort. Resultaten visar att 

NIMBY-åsikter inte ligger bakom Upplands Väsbys val samt att attityden som återges 

bland de boende och kommuntjänstemännen i Ockelbo kommun präglas av en positiv 

inställning mot vindkraftsetableringen i deras närmiljö. Den positiva inställningen 

grundar sig främst på utbetalningen av bygdepengen samt att vindkraften symboliserar 

och innebär miljövänlig energi.  

 

Nyckelord: Vindkraft, attityd, NIMBY, Ockelbo, lokalbefolkning, YIMBY, platskänsla, 

Upplands Väsby 

 

Abstract  

The purpose of this paper is to investigate the local attitude in Ockelbo towards the 

establishment of a wind farm in the neighborhood and what is behind Upplands Väsby 

choice to build wind power elsewhere. The results show that NIMBY opinions do not 

underlie Upplands Väsby choice and that the attitude represented among the residents 

and municipal officials in Ockelbo municipality is characterized by a positive attitude 

towards wind power establishment in their local environment. The positive feeling is 

primarily based on the payment of district money and that wind power symbolizes clean 

and environmentally friendly energy. 

 

Key words: Wind power, attitude, NIMBY, Ockelbo, local residents, YIMBY, place 

feeling, Upplands Väsby 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Produktionen av el från vindkraftverk ersätter el från bland annat anläggningar som 

eldar med fossila bränslen. Vindkraften är en förnyelsebar energikälla som inte orsakar 

utsläpp av miljöfarliga ämnen i atmosfären. Vindarna träffar vindkraftverkets rotorblad 

och genom en generator omvandlas vindenergin till elektrisk energi.
1
 Målet för Sveriges 

regering är att 50 procent av Sveriges energianvändning år 2020 ska komma från 

förnybara energikällor, som till exempel vindkraft. Detta mål har fastställts utifrån det 

EU-direktiv som säger att 49 procent av Sveriges energianvändning år 2020 ska komma 

från förnybara energikällor.
2
 

 

Den statliga energimyndigheten undersöker platsers möjligheter för vindkraft, på 

uppdrag av regeringen. Detta görs genom vindkarteringar där medelvindshastigheter 

fastslås. Om medelvindshastigheten är tillräckligt hög kan myndigheten fastslå områden 

i Sverige som riksintresseområden för vindkraft. Utpekandet av dessa 

riksintresseområden för vindkraftsutbyggnad sker i samarbete med Länsstyrelserna i 

respektive län. Det som ligger till grund för utpekandet av riksintresseområden för 

vindkraft är således vindhastigheten i Sveriges olika landsdelar.
3
 Det är 

Energimyndigheten som bär ansvaret för att undersöka och kartlägga förutsättningarna 

för produktion och fördelning av vindkraftsbaserad energi. För att de uppsatta EU-

målen ska möjliggöras och kunna uppnås så fordras en betydande expansion av den 

svenska vindkraften. Energimyndighetens roll i sammanhanget är att gynna en sådan 

betydande expansion och skapa förutsättningar så att energimålen i slutändan kan 

uppnås.
4
  

 

Upplands Väsby kommun, i nordvästra Stockholms län, äger sedan januari månad år 

2013 ett vindkraftverk i parken på Fallåsberget
5
 som är beläget inom Ockelbos 

kommungränser. Upplands Väsby marknadsför sig som en vindkraftskommun, bland 

annat i form av artiklar i lokala tidningar. Kommunen vill påvisa att klimat och miljö 

ligger högt på agendan och vill visa att de ligger före. Kommunen vill statuera gott 

exempel och hoppas att detta ska inspirera näringsliv, föreningar och privatpersoner. I 

grund och botten så är vindkraftsinvesteringen en miljöåtgärd.
6
  

 

Ockelbo kommun är en glesbygdskommun och är, med sina omkring 6000 invånare, en 

av de minsta kommunerna i Sverige. En majoritet av Ockelbos totalt 1135 km
2
 ligger i 

                                                           
1
 Gasch, Robert; Twele, Jochen (Eds.), (2012) Wind Power Plants. Fundamentals, Design, Construction 

and Operation. 2
nd

 English ed., Springer, New York, s. 6-8.  
2
 Energimyndigheten, Långsiktsprognos: Sammanfattning, 2012, hämtat 2014-04-05. 

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=2709 
3
 Energimyndigheten, 2014-03-23. http://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Nytt-

forslag-pa-riksintresseomraden-for-vindkraft/  
4
 Energimyndigheten, 2014-03-23. http://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Nya-

riksintresseomraden-for-vindbruk-ar-beslutade/   
5
 Vindkraftverket visas i figur 1.  

6
 Rudemyr, J., Energicontroller Upplands Väsby kommun, intervju 2014-03-24.  

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=2709
http://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Nytt-forslag-pa-riksintresseomraden-for-vindkraft/
http://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Nytt-forslag-pa-riksintresseomraden-for-vindkraft/
http://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Nya-riksintresseomraden-for-vindbruk-ar-beslutade/
http://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Nya-riksintresseomraden-for-vindbruk-ar-beslutade/
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landskapet Gästrikland och byn Lingbo, som sedan 1970-talet ingår i kommunen, tillhör 

Hälsingland. Ockelbos naturlandskap präglas av barrskog med inslag av torvmarker och 

kommunen inhyser även ett flertal sjöar.
7
 Vindkraftsparken på Fallåsberget, som togs i 

drift i januari år 2013, ligger i Ockelbo kommun omkring 3 km väster om byn Lingbo.
8
 

Området kring Fallåsberget utgörs mestadels av skogsmark som används flitigt i 

friluftssyften. Vindkraftsetableringen på Fallåsberget består av tio vindkraftverk som är 

99 meter höga.
9
 Ockelbo kommun tog väldigt tidigt ställning för vindkraft och 

klargjorde att de ska vara en kommun som är välvilligt inställd till vindkraft.
10

 Ockelbos 

vision och åsikt är, betraktat utifrån förnyelsebar energi, att även om de är en liten 

kommun så måste samtliga hjälpas åt och arbetet måste ske gemensamt för att de 

uppsatta energimålen ska uppnås. Så det är detta tankesatt och denna grundtanke som 

ligger till grund för att Ockelbo kommun, genom vindkraftsetableringen, har axlat det 

enorma energiansvar som kommunen har gjort.
11

  

 

Vindkraftverkens utseende, storlek samt faktumet att det rör sig gör att de frångår 

landskapets utseende och kan komma att vara det mest framträdande i landskapsbilden. 

För att vindkraft, i så stor utsträckning som möjligt, ska vara lukrativt så krävs att verket 

etableras högt och öppet. Detta är faktorer som ytterligare bidrar till det visuella 

övertaget i landskapsbilden.
12

  

 

Hur människor reagerar på förändringar i landskapet grundar sig på olika faktorer. Om 

de upplever sig störda eller inte varierar tydligt från person till person.
13

 Somliga 

landskap är extra ömtåliga för vindkraftsetablering och landskapet kan ha en betydande 

roll för kommunbefolkningens lokalidentitet. Hur landskapet upplevs och betraktas är 

högst subjektiv och berör det känslomässiga förhållandet mellan en specifik individ och 

en specifik plats. De boende i Ockelbo kommun kan således känna en viss platskänsla 

och en viss platsidentitet. Utöver detta så innebär vindkraftsetablering en positiv bild i 

landskapet och symboliserar en utveckling som går i en miljövänlig riktning.
14

  

 

  

                                                           
7
 Översiktsplan Ockelbo kommun, 2009, Tema – Vindkraft, Bygg- och Miljöförvaltningen, s. 30.  

8
 Vindkraftsetableringen i förhållande till byn Lingbo tydliggörs i figur 1.  

9
 Översiktsplan, 2009, Tema – Vindkraft, s. 41. och 

Företaget 02s hemsida, hämtat 2014-04-09. http://www.o2.se/projekt/fallasberget/  
10

 Darle, R., arkitekt på Ockelbo kommun, intervju 2014-04-03.  
11

 Jonsson, M., styrelseordförande Ockelbo kommun, intervju 2014-04-03.  
12

 Översiktsplan, 2009, Tema – Vindkraft, s. 6, 15-16. 
13

 Hansson, A., kommunekolog/miljöinspektör på Ockelbo kommun, intervju 2014-04-03. 
14

 Översiktsplan, 2009, Tema – Vindkraft, s. 6, 15-16.  

http://www.o2.se/projekt/fallasberget/
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den lokala uppfattningen i Ockelbo gentemot 

etableringen av en vindkraftspark i näromgivningen samt vad som ligger bakom 

Upplands Väsbys val att bygga ett vindkraftverk på annan ort. Frågeställningarna kan 

preciseras:  

 

 Varför valde Upplands Väsby kommun att inte upprätta vindkraft inom den egna 

kommunen? 

 

 Vilken är den lokala attityden i Ockelbo kommun gentemot vindkraft i 

närmiljön? 

 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas rumsligt och tidsmässigt. Uppsatsen avgränsas till och 

inriktar sig på de två kommunerna Upplands Väsby och Ockelbo. I Upplands Väsby 

kommer kommuntjänstemäns åsikter analyseras och i Ockelbo kommer 

kommuntjänstemäns och boendes attityder undersökas. Den tidsmässiga avgränsingen 

är från år 2009, då etableringen började diskuteras och överläggas och för att sedan 

byggas, och fram till idag då vindkraftverken på Fallåsberget är i bruk och alstrar 

elektricitet. Denna uppsats avgränsas till att undersöka och analysera den lokala 

attityden gentemot de vindkraftverk som är etablerade i parken på Fallåsberget i 

Ockelbo kommun.
15

   

 

 

 

 

                                                           
15

 Se figur 1 för en översikt.  
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Figur 1. Ockelbo kommun i Sverige. Källor: Dataunderlaget har hämtats från Lantmäteriet. Kartan har 

konstruerats i ArcGIS 10.1 med en underlagskarta som baseras på data ur Översiktskartan, som i sin är 

hämtad från Lantmäteriets hemsida i maj 2014. Sedan har administrativa gränsdata erhållits från ESRI.  
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1.4 Tidigare forskning  
Tuan tydliggör i sin studie att människors rumsliga beteendemönster i stor utsträckning 

är en företeelse som är kontextberoende. Människor identifierar sig med och skapar 

relationer till särskilda platser och områden. Även om begreppet plats är tvetydigt och 

svårdefinierat så utgör platser en del av människors identitet och detta är att betrakta 

som en självklarhet enligt Tuan.
16

 Soja klargör att inom en viss region eller ett specifikt 

geografiskt rum så skapar människorna en viss identitet och en tillhörighet. Detta 

grundar sig på att människorna rör sig och kollektiviserar sig inom den ram som utgörs 

av territoriet i fråga.
17

     

 

Även Muir har studerat platskänsla och påvisar att människor är unika individer och 

även deras känslor och uppfattningar kring specifika platser är exklusiva och 

varierande. En och samma plats kan ha helt olika innerbörd helt beroende på vilken 

människa det är som betraktar och hur denne uppfattar platsen. En platskänsla eller ett 

specifikt sinne för en specifik plats kan grunda sig på olika bevekelsegrunder och kan 

frambringa både negativa och positiva tankeanknytningar. Minnen från en lyckosam 

barndom kan framkalla positiva associationer, samtidigt som även mindre positiva 

minnen kan framkalla negativa förknippningar. Muir tydliggör att det centrala för 

människors subjektiva attityder utgörs av platsen och att deras vardagsliv genomsyras 

av platskänsla.
18

 Penrose menar i sin undersökning att i det geografiska rummet och 

inom territoriet sammanstrålar flera bitar av det vardagliga pusslet. Dessa bitar, som kan 

vara av olika karaktär och förslagsvis sociala eller kulturella, får människor att känna en 

tillhörighet och en viss identifikation med ett specifikt område.
19

 

 

Wolsink och Breukers klargör betydelsen av medverkan och att belysa de lokala 

intressena vid vindkraftsetablering. Allmän acceptans till etablering av vindkraft bygger 

på kunskap, deltagande och visandet av respekt. Den viktigaste punkten för att vindkraft 

ska accepteras är allmänhetens möjlighet att vara delaktiga och påverka i 

beslutsprocessen.
20

 Detta understryker även Pedersen i sin undersökning. Pedersen 

tydliggör att genom att låta befolkningen delta i förloppet och planeringen så kan 

                                                           
16

 Tuan, Y-F., (1974) Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes and Values, Englewood 
Cliffs: Prentice-Hall. In Storey, D., (2012) Territories. The claiming of space, 2

nd
 edition, Routledge, New 

York.  
17

 Soja, E.W., (1971) The Political Organization of Space, Washington: Association of American 
Geographers. In Storey, D., (2012) Territories. The claiming of space, 2

nd
 edition, Routledge, New York.  

18
 Muir, R., (1999) Approaches to Landscape, Basingstoke: Macmillan. In Storey, D., (2012) Territories. 

The claiming of space, 2
nd

 edition, Routledge, New York.  
19

 Penrose, J., (2002) Nations, states and homelands: territory and territoriality in nationalist thought, 
Nations and Nationalism, 8 (3): 277-297. In Storey, D., (2012) Territories. The claiming of space, 2

nd
 

edition, Routledge, New York.  
20

 Wolsink, M., & Breukers, S., (2010) Contrasting the core beliefs 
regarding the effective implementation of wind power. An international study of stakeholder 
perspectives, Journal of Environmental Planning and Management, 53:5, 535-558.  
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motstånd mot vindkraften reduceras. Om allmänheten fick större inflytande så skulle det 

främja vindkraftsexpansionen.
21

  

 

I en undersökning så påvisar Shepherd m.fl. att människor påverkades negativt, då de 

bodde i närheten av en vindkraftparksetablering. I studien så undersöks och analyseras 

närboende till vindkraftverk på Nya Zeeland och det som främst påverkade invånarna 

negativt var ljuden som vindkraftverken gav ifrån sig. En problematik som klargörs är 

sömnsvårigheter och författarna menar att den grundläggande orsaken till att 

vindkraften uppfattades som ett störningsmoment var de närboendes tro och 

förhoppningar på att den rurala miljön skulle vara tyst och bullerfri.
22

 I sin studie så 

menar van den Berg att om ekonomisk ersättning erhålls eller om vindkraftverken ger 

ekonomiska förtjänster så reduceras graden av störning. Även om vindkraftsrelaterade 

ljud uppfattas så påverkas inte individer negativt, sedan de får ekonomisk avkastning för 

kraftverken.
23

 

 

I sin undersökning klargör Van der Horst att fenomenet NIMBY (Not In My Back 

Yard) innebär att en majoritet av befolkningen generellt har en positiv attityd till en 

specifik tjänst, såsom vindkraft, men om det skulle ske en etablering i närområdet så 

blir attityden negativ. Van der Horst menar att ett själviskt tänkande kan vara en av flera 

potentilla motiv till lokalt motstånd.
24

 I sin undersökning studerar Wolsink vindkraft 

och NIMBY-konceptet. I flertalet länder så har vindkraftsetableringens hastighet varit 

låg och trots att allmänheten generellt har varit positivt inställd till vindkraft så har de 

lokala etableringarna stött på motstånd i form av NIMBY-beteenden bland invånarna.
25

  

 

Klick och Smith belyser den allmänna acceptansen och förståelsen kring vindkraft i 

USA. De framhåller i sin studie att den amerikanska befolkningen har en väldigt liten 

insikt och kunskap kring vindkraft. Den generella attityden till vindkraft är övervägande 

positiv men kännedomen kring vindkraftrelaterade problem är svag.
26

 Swofford och 

Slattery studerar attityden bland invånarna i städer som ligger nära vindkraftparker i 

Texas och de konstaterar att det överlag råder en positiv inställning till vindkraft. I 

undersökningen påpekas att invånarna bosatta i städer längst bort från vindkraften 

visade en betydligt positivare attityd än de som bodde närmast. Författarna vill dock 

inte förklara detta med NIMBY, utan förklarar detta med avsaknandet av lokalt 

                                                           
21

 Pedersen. E., (2007) Human response to wind turbine noise – perception, annoyance and moderating 
factors. Doctoral thesis. Göteborg University.  
22

 Shepherd, D., McBride, D., Welch, D., Dirks, K., Hill, E., (2011) Evaluating the impact of wind turbine 
noise on health-related quality of life.  Noise & Health, September-October, 13:54,333-9.  
23

 Berg, van den F., (2008) WINDFARMperception. Visual and acoustic impact of wind turbine farms on 
residents. Publishable Final Activity Report, University of Groningen, Project no. 044628.  
24

 Horst van der, D. (2007) NIMBY or not? Exploring the relevance of location and the politics of voiced 
opinions in renewable energy siting controversies. Energy Policy, Volume 35, Issue 5, May, Pages 2705–
2714. 
25

 Wolsink, M., (2000) Wind power and the NIMBY-myth: institutional capacity and the limited 
significance of public support. Renewable Energy, Volume 21, Issue 1, September, Pages 49–64. 
26

 Klick, H., Smith R.A.N., E., (2010) Public understanding of and support for wind power in the United 
States. Renewable Energy, Volume 35, Issue 7, July, Pages 1585–1591. 

https://www.wind-watch.org/documents/evaluating-the-impact-of-wind-turbine-noise-on-health-related-quality-of-life/
https://www.wind-watch.org/documents/evaluating-the-impact-of-wind-turbine-noise-on-health-related-quality-of-life/
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/journal/03014215
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/journal/03014215/35/5
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/journal/09601481
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/journal/09601481/21/1
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/article/pii/S0960148109005047
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/article/pii/S0960148109005047
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/journal/09601481
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/journal/09601481/35/7
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deltagande bland befolkningen.
27

 I en studie gjord av Warren m.fl. så resonerar 

författarna om motsatt NIMBY och menar att den största positiva inställningen påträffas 

bland de som, bildligt talat, faktiskt har vindkraften på sin egen baksida.
28

   

 

Kaldellis har i en studie kartlagt attityden till vindkraft och studerar land- och 

havsbaserade vindkraftsparker i Grekland. I undersökningen påvisas att den grekiska 

befolkningen visar en påtagligt positiv inställning till de vindkraftsparker som redan är 

upprättade och i fullt bruk. Vidare så klargörs det i Kaldellis studie att attityden till 

nyetablering av vindkraft var negativ bland den grekiska befolkningen.
29

 Graham, 

Stephenson och Smith undersöker attityder kring vindkraftsetablering på Nya Zealand. 

Den generella bilden var positiv, men det visas att nyetableringar av vindkraft möttes av 

motstånd från allmänheten. Undersökningen visar att inte närheten till ett föreslaget 

område för vindkraft gick hand in hand med den rådande attityden.
30

   

 

Den tidigare genomförda forskningen har sammantaget klargjort att en majoritet av 

befolkningen generellt har en positiv attityd till vindkraft och att den lokala 

befolkningens attityd är betydelsefull för vindkraftens expansion. Den allmänna 

acceptansen till etablering av vindkraft bygger på kunskap och lokalt deltagande, 

samtidigt som attityden till vindkraft kan vara negativ när förslaget till etablering läggs 

fram och diskuteras. Närheten till vindkraftverken är av betydelse för attityden och även 

hur vindkraftverken påverkar landskapsvärdet avgör hur vida den lokala attityden blir 

positiv eller negativ. Om den lokala attityden till vindkraft bland invånarna i Ockelbo 

stämmer överrens med attityden som påvisats av den tidigare forskningen, så är har de 

generellt en positiv inställning till vindkraft och övrig förnyelsebar energi. Dock kan 

lokalkännedom och en platskänsla för landskapet skapa en negativ attityd, präglad av 

NIMBY-åsikter, till en närliggande etablering om inte tillräcklig information och 

möjlighet till delaktighet ges till den lokala befolkningen. 

 

1.5 Metoder och material 
Metoderna som använts för att skaffa underlag till uppsatsen och för att besvara de 

uppsatta frågeställningarna är intervjuer, en enkätundersökning samt fältbesök i 

Ockelbo kommun.  

                                                           
27

 Swofford, J., Slattery, M., (2010) Public attitudes of wind energy in Texas: Local communities in close 
proximity to wind farms and their effect on decision-making. Energy Policy, Volume 38, Issue 5, May, 
Pages 2508–2519. 
28

 Warren, C. R, Lumsden, C., O'Dowd, S. &  Birnie, R. V. (2005), ‘Green On Green’: Public perceptions of 
wind power in Scotland and Ireland. Journal of Environmental Planning and Management, Volume 48, 
Issue 6, Pages 853-875. 
29

 Kaldellis, J.K., (2005) Social attitude towards wind energy applications in Greece. Energy Policy, 
Volume 33, Issue 5, March, Pages 595–602. 
30

 Graham, B. J., Stephenson, R. J., Smith, J. I., (2009) Public perceptions of wind energy developments: 
Case studies from New Zealand. Energy Policy, Volume 37, Issue 9, September, Pages 3348–3357. 

http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/article/pii/S0301421509010027
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/journal/03014215
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/journal/03014215/38/5
http://www.tandfonline.com.ezp.sub.su.se/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Warren%2C+C+R)
http://www.tandfonline.com.ezp.sub.su.se/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Lumsden%2C+C)
http://www.tandfonline.com.ezp.sub.su.se/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(O%27Dowd%2C+S)
http://www.tandfonline.com.ezp.sub.su.se/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Birnie%2C+R+V)
http://www.tandfonline.com.ezp.sub.su.se/loi/cjep20?open=48#vol_48
http://www.tandfonline.com.ezp.sub.su.se/toc/cjep20/48/6
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/journal/03014215
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/journal/03014215/33/5
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/article/pii/S0301421508007866
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/journal/03014215
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/journal/03014215/37/9
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Genom att kombinera olika metoder ökar möjligheten att nå bättre resultat i 

undersökningar och forskning.
31

  

 

Fältbesöken i Ockelbo genomfördes vid två separata tillfällen, 2014-04-03 – 2014-04-

04 samt 2014-04-28 – 2014-04-29. Dessa fältbesök gjordes dels för att få möjlighet till 

intervjutillfällen och för att kunna genomföra enkätundersökningen, men även för att 

skaffa en större lokalkännedom och erhålla en större platskänsla. Lorimer påpekar att 

använda fältstudier som substitut till litteraturstudier är vanligt förekommande och 

fördelaktigt. Detta grundar sig på att tillfälliga, fysiska vistelser på en viss plats kan 

skapa känslomässiga kopplingar och leda till nya insikter för forskaren.
32

 Genom att en 

större lokalkännedom och platskänsla erhålls ökar förståelsen och insikten kring den 

lokala attityden om vinkraftsetableringen. Detta ökar i sin tur sedan möjligheterna att 

analysera det empiriska materialet och dra relevanta slutsatser för undersökningen.    

 

Intervjuerna som genomfördes inom ramen för uppsatsen skedde med en projektledare, 

en politiker i Upplands Väsby, berörda tjänstemän på kommunnivå i Väsby och 

Ockelbo samt med boende i Ockelbo kommun. De kommuntjänstemän som 

intervjuades i Upplands Väsby kommun var energicontroller Jimmy Rudemyr och 

miljöplanerare Anna Åhr Evertson. Vid Ockelbo kommun intervjuades arkitekt Ragnar 

Darle, Anna Hansson som är kommunekolog och miljöinspektör på Ockelbo kommun 

samt Ockelbo kommuns styrelseordförande Magnus Jonsson. De kvalitativa 

intervjuerna med tjänstemännen genomfördes med direktkontakt i deras arbetsrum, på 

respektive kommunhus. Intervjuen med Åhr Evertson skedde dock genom mailkontakt. 

Vid samtliga direktintervjuer med kommuntjänstemännen användes inspelning som ett 

verktyg för att få ut optimalt av information och inspelningarna transkriberades i 

efterhand. Utöver intervjuerna med kommuntjänstemännen så hölls en telefonintervju 

med Jan Olof Dahlin på företaget O2 Vindkompaniet samt en mailintervju med Lennart 

Olsen som är politisk ledamot för MP i Upplands Väsby kommun. Dahlin var 

projektledare för vindkraftsetableringen på Fallåsberget.  

 

Vidare så intervjuades boende i Ockelbo kommun
33

 och intervjuerna ägde rum under 

det andra fältbesöket 2014-04-28 – 2014-04-29. Totalt intervjuades 9 personer och de 

boende som intervjuades är hemmahörande i byn Lingbo. Samtliga av respondenterna 

har varit bosatta i kommunen eller Lingbo hela eller en större del av sina liv. 

Intervjuerna med 8 av de 9 boende skedde genom direktkontakt i deras bostäder, inne i 

deras kök eller på verandan. En av de boende intervjuades via mail, där personen ifråga 

svarade på bifogade frågor. Frågorna som bifogades var de samma som användes för 

intervjuerna som skedde genom direktkontakt. Vid samtliga direktintervjuer med de 
                                                           
31

 Elwood, S.: Mixed Methods: Thinking, Doing and Asking in Multiple Ways. In Delyser D. et. Al (2010, 
eds.) The SAGE Handbook of Qualitative Geography. Los Angeles: SAGE Publications- selection of 
articles, Pages 94-115.  
32

 Lorimer, H.: Caught in the Nick of Time: Archives and Fieldwork. In Delyser D. et. Al (2010, eds.) The 
SAGE Handbook of Qualitative Geography. Los Angeles: SAGE Publications- selection of articles, p. 257.  
33

 Figur 1 visar inom vilket geografiskt område i byn Lingbo i Ockelbo kommun som intervjuerna ägde 
rum.  
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boende så användes inspelning som ett verktyg för att få ut optimalt av information och 

inspelningarna transkriberades i efterhand. Inledningsvis så var planen att en metod som 

kallas gåtur skulle användas som ett substitut till intervjuerna med lokalbefolkningen. 

Denna metod beskrivs av de Laval och innebär att de boende tas på promenader runt de 

berörda områdena. Under dessa promenader så får de boende möjlighet att återge sina 

personliga åsikter och erfarenheter. Detta skulle då kunna leda till att en bredare bild, 

större lokalkännedom och förståelse för det aktuella området erhålls för mig som 

forskare.
34

 Efter övervägningar så slopades dock denna metod. Detta beslut grundar sig 

på att det förutspåddes bli svårt med ljudupptagningen och att spela in vad 

respondenterna sade under promenaderna. Samtidigt så är den rådande bedömningen att 

jag på egen hand skaffade mig en lokalkännedom under mina egna promenader runt om 

i kommunen och att materialet från intervjuerna blev så pass omfattande och 

användbart.  

 

Vid samtliga intervjutillfällen så klargjordes för respondenterna att jag som forskare är 

objektiv och opartisk
35

 och inte har tagit personlig ställning i vindkraftsfrågan. Min 

bedömning att vid ett intervjutillfälle så är det komplicerat att både leda intervjun och 

samtidigt föra anteckningar. Detta kan resultera i att information går förlorad, eftersom 

det är svårt att anteckna i samma hastighet som respondenten talar. Att intervjuerna 

spelades in gjorde således att de kunde avlyssnas vid senare tillfälle och informationen 

kunde i lugn och ro antecknas. McDowell menar att i samband med inspelningar så 

kastas dock ljus över problemkomplex kring förtroende och kring det privata.
36

 Jackson 

och Russell menar att det är att föredra om respondenten erhåller god information om 

själva undersökningen, i vilket syfte intervjun genomförs och hur upphovsrätten ser ut. 

Den inspelade intervjun bör även genomföras på lämplig lokal, där båda parter känner 

sig trygga.
37

 Ovanstående togs i beaktande under de genomförda intervjuerna. Det är 

bland annat mot bakgrund av detta som intervjuerna genomfördes hemma hos de 

boende och på tjänstemännens arbetsrum, sedan detta är platser där respondenterna 

sannolikt känner sig trygga. Respondenterna har informerats om undersökningens 

syfte
38

 och det har klargjorts att intervjudeltagandet är frivilligt och att intervjun kan 

avbrytas. En vidare bedömning är att kvalitén på intervjun höjs när inspelning används. 

Detta sedan det kan hållas en oavbruten kontakt med respondenten. Att en oavbruten 

kontakt hålls leder till att motfrågor och funderingar kan bollas på ett helt annat sätt än 

om anteckningar skulle ha förts kontinuerligt. Genom att få motfrågor och funderingar 

besvarade och förklarade, så kan mer information erhållas av de genomförda 

intervjuerna. 

 

                                                           
34

 De Laval, S., ”De förbjudnas lockelse”, i Lieberg, de Laval, Åkerblom (red)(2010) Den lärande staden, 
Boréa, Umeå.    
35

 Ejvegård, R., (2009) Vetenskaplig metod, fjärde upplagan, Studentlitteratur, Malmö. s. 54.  
36

 McDowell, L.: Interviewing: Fear and Liking in the Field. In Delyser D. et. Al (2010, eds.) The SAGE 
Handbook of Qualitative Geography. Los Angeles: SAGE Publications-selection of articles, s. 156.  
37

 Jackson, P. & Russell, P.: Life History Interviewing. In Delyser D. et. Al (2010, eds.) The SAGE Handbook 
of Qualitative Geography. Los Angeles: SAGE Publications-selection of articles, s. 189.  
38

 Ejvegård, R., (2009) Vetenskaplig metod. s. 52.  
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Vid intervjusituationerna, med kommuntjänstemännen och med de boende, var det även 

viktigt att respektera intervjudeltagarna och ha i åtanke att de kunde känna sig ovana i 

sitsen som just respondenter. McDowell klargör att som intervjuare så fordras en 

sympati och förståelse för de intervjuade. Detta eftersom de kan känna sig oroliga och 

obekväma i den, eventuellt, ovana sits som intervjurespondenter. Som intervjuare är det 

viktigt att vara empatisk och respektfull. Ansvaret ligger hos intervjuaren att skapa en 

miljö som präglas av trygghet och öppenhet. Intervjutillfället ska präglas av 

ömsesidighet, eftersom intervjuaren är beroende av intervjupersonens svar och 

synpunkter i samband med arbetet. Det är viktigt att intervjuklimatet präglas av tillit, så 

att respondenten känner sig trygg och villig att dela sina åsikter.
39

 Ovanstående togs i 

beaktande under de genomförda intervjuerna med tjänstemännen och de närboende.  

 

En enkätundersökning genomfördes bland boende i Ockelbo kommun för få en 

uppfattning angående deras attityd till och åsikter om vindkraften. Respondenterna 

valdes ut slumpmässigt och enkätundersökningen skedde i byn Lingbo och tätorten 

Ockelbo.
40

 Enkätundersökningen genomfördes under de två fältbesöken i Ockelbo 

2014-04-03 – 2014-04-04 samt 2014-04-28 – 2014-04-29. I sammanhanget med 

enkätundersökningen så bör dock faktorer som urval och bortfall
41

 tas i beaktande. I 

hela Ockelbo kommun så bor omkring 6000 invånare
42

 och i enkätundersökningen så 

deltog 72 personer. Av 6000 invånare så motsvarar 72 personer 1,2 %. Sedan enbart lite 

mer än 1 % av kommunens boende ingick i enkätundersökningen så finns en risk att de 

deltagande tycker lika i frågor kring vindkraften och att 98,8 % av kommunens övriga 

invånare har andra åsikter som skiljer sig från enkätdeltagarnas. Som klargjorts ovan så 

ingick enbart en liten del av kommunens befolkning i undersökningen, men den rådande 

bedömningen är ändå att en övergripande och talande bild erhölls. De boende är den 

största intressegruppen i kommunen och torde vara de som har störst intresse för 

bygdens framtid och för hur kommunen utvecklas. Svaren från enkätundersökningen, 

kvantitativ hårddata, sammanställdes sedan i diagram. I enlighet med Ejvegård så 

bearbetades, tolkades och analyserades sedan diagrammen
43

 för att få en uppfattning av 

de lokala attityderna kring vindkraften i Ockelbo kommun.  

 

2. Resultat 

2.1 Varför Upplands Väsby valde att bygga vindkraft i en annan 

kommun  
Anledningen till att Upplands Väsby kommuns vindkraftverk inte ligger i kommunen 

och varför kommunen valde att inte bygga själva grundar sig på olika motiv. En orsak 

är den ekonomiska aspekten, det vill säga att blir det billigare och mer ekonomiskt 

                                                           
39

 McDowell, L.: Interviewing: Fear and Liking in the Field. In Delyser D. et. Al (2010, eds.) s.160-162.  
40

 Se figur 1 för en översikt över Ockelbo kommun.  
41

 Ejvegård, R., (2009) Vetenskaplig metod. På s. 55-58 skriver han om bortfall och urval i 
enkätundersökningar.  
42

 Översiktsplan Ockelbo kommun, 2009, Tema – Vindkraft, s. 30. 
43

 Ejvegård, R., (2009) Vetenskaplig metod. På s. 38-39 så redogör han för kvantifiering av data.  
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försvarbart att köpa ett verk i en hel vindkraftspark än att enbart köpa ett enstaka verk. 

Det som kommunen har gjort är alltså att köpa in sig på ett av de tio verken i parken på 

Fallåsberget i Ockelbo kommun.
44

 Genom att ingå vi i en mer omfattande 

vindkraftspark så underlättas även anslutningen till elnätet i större utsträckning än om 

ett enskilt verk hade etablerats och tagits i bruk för att alstra elektricitet. Hand i hand 

med den ekonomiska aspekten så var detta ytterligare en anledning till varför 

vindkraftverket inte etablerades i just Upplands Väsby kommun. Till detta bör även de 

rådande vindförhållanden tas i beaktande. Vindkraftparken på Fallåsberget i Ockelbo 

ligger, som namnet aningen avslöjar, på en hög kulle där vindförhållandena är väl 

uppmätta och fastslagna till fördelaktiga.
45

 Upplands Väsbys miljöpartistledamot 

Lennart Olsen menar att det främsta skälet till att vindkraftverket inte byggdes i Väsby 

är att det, enligt gjorda vindkartläggningar, inte blåser tillräckligt mycket i kommunen. 

För att vindkraftverk ska bli ekonomiskt försvarbara krävs det vissa vindförhållanden 

och det finns däremot i vindkraftparken i Ockelbo, menar han. Olsen klargör att han 

personligen gärna hade sett ett verk i Upplands Väsby kommun.
46

 

 

Att kommunen valde att investera i ett vindkraftverk och satsa på förnyelsebar energi 

grundar sig på en strävan efter att minska sin klimatpåverkan. Upplands Väsby kommun 

bedriver ett framåtsträvande engagemang för miljön, en hållbar utveckling och vill 

genom investeringen kunna bidra till att minska utsläppet av koldioxid i atmosfären.
47

 

Miljöplanerare Åhr Evertson på Upplands Väsby kommun påpekar att det är ett viktigt 

och miljöriktigt steg som kommunen har tagit genom att investera i vindkraft. Hon 

klargör vidare att hon absolut skulle kunna tänka sig att kommunen kommer att etablera 

ett vindkraftverk inom kommunen. Att Upplands Väsby har vindkraftverk i kommunen 

återges som ett rimligt och högst tänkbart framtidsscenario.
48

 

 

Energicontroller Jimmy Rudemyr menar att tankar kring NIMBY inte är anledningen 

till varför vindkraftverket inte byggdes inom Upplands Väsby kommuns gränser. 

Beslutet att inte låta uppföra verket inom kommunen grundar sig i första hand på de 

kostnadsmässiga skälen, betonar han. Befolkningen och invånarna i Upplands Väsby 

har dock inte tillfrågats angående deras åsikter, synpunkter och attityder gentemot 

potentiell vindkraft inom den egna kommunen eller i deras närmiljö. En potentiellt 

negativ aspekt med att vindkraftverket inte ligger i kommunen är avsaknaden av en 

fysisk känsla av verket, menar Rudemyr. Om vindkraftverket låg i Väsby så skulle det 

kunna bli mer synligt och få ett mer symboliskt värde. Om vindkraftverket vore synligt 

                                                           
44

 I figur 1 så klargörs placeringen av vindkraftverket.  
45

 Rudemyr, J., Energicontroller Upplands Väsby kommun, intervju 2014-03-24.   
46

 Olsen, L., Ledamot partistyrelsen, ordf. MP, Upplands Väsby kommun, mailintervju 2014-05-15.  
47

 Upplands Väsby kommun, hämtat 2014-03-30. 
http://www.upplandsvasby.se/download/18.64de1487143c42b3bb812/1391424600353/4.0+-
+Hel%C3%A5rsrapport+2013+-+Vindkraft.pdf 
http://www.upplandsvasby.se/2/kommun-och-politik/nyheter/kommun-och-politik/2011-06-30-
upplands-vasby-kommun-investerar-47-miljoner-i-eget-vindkraftverk.html 
48

 Åhr Evertson, A., Miljöplanerare Upplands Väsby kommun, mailintervju 2014-05-14.  

http://www.upplandsvasby.se/download/18.64de1487143c42b3bb812/1391424600353/4.0+-+Hel%C3%A5rsrapport+2013+-+Vindkraft.pdf
http://www.upplandsvasby.se/download/18.64de1487143c42b3bb812/1391424600353/4.0+-+Hel%C3%A5rsrapport+2013+-+Vindkraft.pdf
http://www.upplandsvasby.se/2/kommun-och-politik/nyheter/kommun-och-politik/2011-06-30-upplands-vasby-kommun-investerar-47-miljoner-i-eget-vindkraftverk.html
http://www.upplandsvasby.se/2/kommun-och-politik/nyheter/kommun-och-politik/2011-06-30-upplands-vasby-kommun-investerar-47-miljoner-i-eget-vindkraftverk.html
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och påtagligt för befolkningen i Väsby skulle det kunna framstå som en symbol för ett 

gott syfte och för kommunens miljövänlighet.
49

   

 

Miljöplanerare Åhr Evertson tydliggör att kommunen har fattat ett beslut att en del av 

elektriciteten ska vara vindkraftbaserad, med bakgrund mot främst miljömässiga motiv. 

Hon menar vidare att Väsby har köpt vindkraftverket i Ockelbo tillsvidare, i väntan på 

den långsamma utredningen kring möjliga lokaler och möjligheterna för en potentiell 

vindkraftsetablering inom den egna kommunen.
50

  

 

2.2 Lokala attityden i Ockelbo kommun gentemot vindkraft i 

närmiljön 

Intervjuerna med kommuntjänstemännen 

Ockelbo kommun har ett avtal som är utformat så att det årligen kommer ekonomisk 

ersättning i form av bygdepengen som kompensation för vindkraften. Denna 

ekonomiska ersättning ger möjligheter att arbeta med utvecklingsfrågor. Ockelbo har 

bildat en bygdestiftelse, där tre parter sitter representerade. Dels så sitter en representant 

från byarådet, sedan kommunchefen från Ockelbo kommun och en representant från 

vindkraftsparksägarna. Ockelboborna, i respektive by och delområde inom kommunen, 

får sedan ansöka om vad det ekonomiska tillskottet ska användas till. Det finns dock 

vissa kriterier och en viss ram för vad bygdepengen ska användas till och grundtanken 

är att den ska utveckla bygden samt behålla och öka befolkningen. Den ovan nämnda 

bygdestiftelsen fattar sedan beslut och i detta beslutsfattande om bygdepengen så krävs 

det att två utav de tre parterna är överrens.
51

 Det föreligger således demokratiska 

stadgor kring bygdepengen. 

 

”En viktig effekt som följer med vindkraften är utbetalningen av bygdepengen.”
52

  

 

Vindkraftsparken på Fallåsberget i Ockelbo kommun firade ettårsjubileum och då 

överlämnades bygdepengen till invånarna i byn Lingbo. Bygdepengen var en check på 

83 000 kronor som betalades ut till byn och som de boende får dela på.
53

 Denna form av 

bygdepeng, som kommer att betalas ut vid ett tillfälle per år tills det att vindkraftverket 

monteras ned, är tänkt som ett bidrag till att främja utvecklingen för byn.
54

  

 

En positiv sida med vindkraftsetableringen inom Ockelbo kommun är att lokala 

entreprenörer har försetts med ökade möjligheter till expansion av sina verksamheter 

under själva byggtiden av kraftverken. Dessa utgjordes förslagsvis av lokala 

                                                           
49

 Rudemyr, J., intervju 2014-03-24.  
50

 Åhr Evertson, A., Miljöplanerare, mailintervju 2014-05-14. 
51

 Jonsson, M., styrelseordförande Ockelbo kommun, intervju 2014-04-03.  
52

 Hansson, A., kommunekolog/miljöinspektör på Ockelbo kommun, intervju 2014-04-03.  
53

 Jag närvarade personligen vid evenemanget som hölls i bygdegården i Lingbo 2014-04-03 då den 
första, årliga bygdepengen utbetalades.  
54

 Företaget O2s hemsida, hämtat 2014-04-17. http://www.o2.se/press/o2-i-media/bygdepeng-delas-
ut-for-fallasbergets-vindpark/ 

http://www.o2.se/press/o2-i-media/bygdepeng-delas-ut-for-fallasbergets-vindpark/
http://www.o2.se/press/o2-i-media/bygdepeng-delas-ut-for-fallasbergets-vindpark/
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byggentreprenörer som etablerade vägar och dylikt i anslutning till kraftverken. Under 

den expansiva byggnationsperioden så fick även Ockelbos hotellverksamhet ett visst 

uppsving. Hand i hand med denna uppgång så skönjdes framgångar för flera av 

kommunens restauranger. Detta var dock temporära och övergående effekter under 

själva byggtiden.
55

 Kommunen konstaterade tidigt i processen att på kort sikt och under 

en kortare två-treårsperiod så skulle en märkbar tillväxtfaktor kunna uppstå och gagna 

kommunen med omnejd och dess invånare. Under perioden strömmade det in 

arbetstillfällen och arbetare, som i sin tur skulle gynna det lokala näringslivet.
56

 

 

En positiv aspekt på längre sikt med vindkraftsetableringen inom Ockelbo kommun är 

ett potentiellt logistikcenter. Logistikcentret skulle vara kring vindkraftsdriften, och 

förslagsvis utgöra plats för reservdelar, och då fordras personal och arbetare. Olika 

platser har diskuterats för lokalisering av centret och en av dessa lokaliseringerar som 

diskuterats har varit Ockelbo. Detta är fortfarande på ett diskussions- och 

planeringsstadium och inget beslut har ännu klubbats igenom. Detta skulle kunna 

innebära nya arbetsmöjligheter i Ockelbo och skulle då innebära ett positivt uppsving 

för kommunen.
57

  

 

Tidig information samt möjligheten att påverka och få lämna synpunkter är en viktig del 

för att skapa en lokal attityd mot vindkraft som är positiv.
58

 I dagens läge så är 

positiviten bland befolkningen fortfarande talande och framträdande, men det återfinns 

en smärre oro som handlar om decibelnivåerna, alltså de varierande ljudnivåerna, från 

vindkraftverken, menar ordförande Jonsson. Detta är även beroende på vad det är för 

rådande väderlek, och oftast så är den uppfattade störningseffekten som tydligast då det 

är molnigt och om det är regn i antågande. Under dessa klimatiska omständigheter hörs 

vindkraften mer än under tillfällen då himlen är klar. Från kommunalpolitisk nivå så 

betraktas detta med en viss oro och detta faktum är någonting som måste granskas och 

följas med stor noggrant och det fordras att tydliga och exakta mätningar genomförs, 

klargör styrelseordföranden.
59

   

 

Det föreligger en risk att människor kan uppleva störningseffekter. Detta grundar sig på 

att den tysta miljön på landsbygden hotas av ett mekaniskt ljud. I detta sammanhang bör 

även synintrycket tas i beaktande, sedan det är blinkande ljus på Fallåsbergets 

vindkraftverk. Om det kommer in ett nytt element i det ursprungliga naturlandskapet så 

finns ett visst tidsspann för befolkningen att vänja sig vid det nya synintrycket och för 

att i slutändan acceptera det. Denna acceptans förväntas infinnas på längre sikt.
60
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Ockelbo marknadsför sig inte som en vindkraftskommun. Detta grundar sig på att 

kommunen inte äger något eget vindkraftverk utan enbart utlåter mark för ändamålet.
61

 

Ockelbo kommun är ett väldigt gynnsamt område att etablera vindkraft sedan 

vindförhållandena är fördelaktiga.
62

 Kommunen blev uppvaktad i frågor som berörde 

vindkraften och redan från inledningen så har en dialog förts med Ockelboborna och 

deras åsikter och synpunkter har vägts in i beslutsprocessen och tagits i beaktande. Det 

fordras att vindkraftsetableringar betraktas ur ett bredare perspektiv. Ockelbo är en del 

av världen, om än liten, och kommunen har axlat och bär ett stort ansvar vad gäller 

förnyelsebar energi, menar Jonsson. Han återger vidare att Ockelbo som kommun, och 

som en bricka i spelet som rör hela nationen, har tagit ett anseenligt ansvar idag när det 

gäller förnyelsebar energi och att ligga i framkant för ett miljövänligt tankesätt.
63

  

  

Enkätundersökningen bland lokalbefolkningen  

I enkätundersökningen som genomfördes så angav samtliga av de tillfrågade boende att 

de varit bosatta i Ockelbo hela livet eller en större del av livet. En övervägande 

majoritet, som redovisas i figur 2 nedan till vänster, understryker att de känner en stark 

koppling till Ockelbo och dess omgivning. Av de totalt 72 tillfrågade så klargjorde 70 

personer att de känner en stark koppling till Ockelbo, 1 person känner inte en stark 

koppling och 1 person vet inte hur vida den känner en stark koppling. Vad beträffar den 

generella åsikten om vindkraft i Sverige, som redovisas i figur 3 till höger nedan, så 

anser en majoritet av de tillfrågade att vindkraften bör byggas och lite mer än var tionde 

ser negativt på en utbyggnad av den svenska vindkraften. Av de tillfrågade så anser 64 

boende att vindkraften bör byggas ut medan 8 personer klargör att de inte tycker att den 

bör byggas ut. 

      
  Figur 2. Källa: svar från förf. enkätunders.                Figur 3. Källa: svar från förf. enkätunders. 

 

En stor del av de 72 tillfrågade boende, som redovisas i figur 4 nedan till vänster, ställer 

sig positiv eller mycket positiv till etableringen av vindkraft som skett inom Ockelbo 

kommun. Det framgår att ungefär var sjunde person ställer sig åsiktsfria och neutrala i 

den lokala vindkraftsfrågan i Ockelbo kommun. Lika många tar ståndpunkten att de är 

negativa till lokal vindkraftsetablering och endast två tillfrågade tydliggör att de är 

mycket negativa till vindkraftsetableringen inom Ockelbo. Av deltagarna uppgav 16 att 
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de är mycket positiva, 34 ställer sig positiva, 10 var neutrala, 10 negativa och, som 

nämndes ovan, var 2 personer mycket negativa.  

Det framgår tydligt av enkätundersökningen att boende i Ockelbo kommun känner att 

de har fått vara med och besluta hur vida det skulle etableras vindkraftverk i Ockelbo. 

Detta klargörs i figur 5 till höger nedan. En majoritet känner att beslutet om vindkraft 

inte har fattats och klubbats igenom utan att de har haft möjlighet till inverkan och 

påverkan. Av totalt 72 så svarar 54 stycken att de kunnat påverka beslutet, 10 svarar nej 

och 8 personer har ingen åsikt i frågan.  

   
  Figur 4. Källa: svar från förf. enkätunders.             Figur 5. Källa: svar från förf. enkätunders. 

 

Boende i kommunen ser olika negativa effekter av vindkraftsutbyggnaden som skett i 

Ockelbo kommun. Detta redovisas i figur 6 nedan. Att vindkraftverken förstör 

landskapsbilden är den effekt som boende påpekar tydligast och framgår som den mest 

negativa effekten. Ljud, buller och andra störningseffekter klargör omkring var tredje 

tillfrågad är en negativ effekt av de etablerade vindkraftverken. En minoritet ser att 

djuren drabbas negativt av vindkraften. Bland de tillfrågade boende så ser sexton 

individer inga negativa effekter med vindkraftetableringen inom Ockelbo kommun. I 

enkätundersökningen så kunde flera svarsalternativ ges på denna fråga. 46 personer 

kryssade i att vindkraftverk förstör landskapsbilden, 28 ansåg att vindkraft är störande 

och låter. Att vindkraften drabbar djuren negativt angav 8 personer och 16 personer ser 

inga negativa effekter. 
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              Figur 6. Källa: svar från förf. enkätunders. 

 

Flera svar, som redovisas nedan i figur 7, kunde ges på frågan om vindkraftens positiva 

effekter. En viktig punkt var ökade arbetstillfällen men de två absolut viktigaste positiva 

följderna är att kommunen erhåller pengar för vindkraftverken och att vindkraften 

innebär miljövänlig elektricitet. Hand i hand med detta så ser en liten del av de 

tillfrågade inga positiva effekter alls med den lokala vindkraften. Att arbetstillfällen var 

positivt ansåg 24 tillfrågade, 54 personer ansåg att miljövänlig el var en positiv effekt 

och att pengar till kommunen var en positiv följd svarade 52 personer. Av de tillfrågade 

boende så såg 3 stycken inga positiva effekter med vindkraften i Ockelbo. 

 
            Figur 7. Källa: svar från förf. enkätunders.  

 

Efter sammanställningen av enkätundersökningen så kan det konstateras att 50 personer 

ställer sig positiva eller mycket positiva till vindkraften i Ockelbo samtidigt som 64 

personer är positiva till en utbyggnad i Sverige generellt. Detta kan tolkas som en 

försiktig NIMBY-åsikt bland de boende. Trots att de tillfrågade ser negativa baksidor av 

vindkraften, så framgår av enkätundersökningen att även många positiva effekter av 

vindkraftsutbyggnaden i Ockelbo kommun kan skönjas bland lokalbefolkningen. 
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Intervjuerna med de närboende  
Av intervjuerna som genomfördes med boende

64
 så framgår att samtliga deltagare har 

bott i kommunen hela eller större delen av sina liv och en stark koppling till Ockelbo 

kommun och byn Lingbo genomsyrar svaren. En boende berättar att hon aldrig har bott 

någon annanstans än inom Ockelbo kommun så det är här rötterna finns och att 

kopplingen till byn är otroligt stark. Lingbo är fint och fördelaktigt på väldigt många 

vis, menar hon vidare.
65

. ”Jag skulle aldrig kunna tänka mig att flytta härifrån”, klargör 

en annan boende. Naturen, människorna och den starka gemenskapen som präglar och 

kännetecknar byn är sannolikt av ovanlig karaktär. Skolgången skedde i Lingbo och 

uppväxten genomsyras av många fina minnen.
66

 

 

I Lingbo är gemenskapen helt fantastisk och invånarna ställer upp för varandra och 

hjälper varandra, berättar en boende. Hon förklarar vidare att hon har många fina 

minnen kopplade till trakten, bygden och kommunen generellt och det är ett väldigt fint 

och tryggt ställe att låta sina barn växa upp på. Barn som växer upp på landsbygden lär 

sig i stor utsträckning att leka över åldrarna och att tidigt överskrida könsbarriärer och 

det är uteslutande fördelaktigt, anser hon.
67

 

 

Lingbo är gemytligt och lantligt och det råder en mentalitet att alla känner alla. De 

föreligger en bykänsla och invånarna håller ihop och fungerar likt stöttepelare för 

varandra, menar en boende. Vidare klargör han att har många fina och varma minnen 

från trakten och många av dessa härstammar från midsommarfiranden och andra 

aktiviteter som årligen anordnas.
68

 Det är utan tvekan en god och stark gemenskap i byn 

och det föreligger en mycket bra sammanhållning, förklarar en boende. Om en person 

insjuknar under vinterhalvåret, förslagsvis och inte kan skotta snö, erbjuds utan tvekan 

hjälp. Det råder sannolikt en annan mentalitet än i städerna, en mentalitet som präglas 

av sammanhållning och ett ansvar för bygden.
69

   

 

”Lingbo är en bra bygd som jag känner en mycket stark koppling till. Alla pratar med 

varandra och småbarnen hälsar. Alla hjälper varandra, om någon åker bort så hjälps 

man åt och tittar till huset.”
70

 

 

I Ockelbo kommun och i byn Lingbo råder, som framgår ovan, en viss mentalitet och en 

viss platskänsla. Flera intervjuade har bott i bygden eller inom kommunen hela sina liv 

och känner starka kopplingar till sin hemort, dess övriga invånare och omgivning. 

Gentemot etableringen av vindkraftverk som skett på Fallåsberget har de intervjuade 

boende aningen olika ståndpunkter. Attityden som återges i svaren av de boende 
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genomsyras dock generellt av en positiv och vänlig inställning gentemot 

vindkraftsetableringen i deras närmiljö.   

 

Åsikten kring själva vindkraftverken är genomgående positiv hos en av de boende. 

Tornen skådas över skogen men det innebär ingen störningseffekt eller negativt 

beträffande landskapsbilden. Under kvällstid lyser lamporna på vindkraftverken men 

detta innebär inte heller någon påtaglig störningseffekt. Omkring femtio meter bort från 

tomtgränsen kan hela raden med vindkraftverk ses tydligt och det är några enstaka träd 

som står i vägen annars hade de kunnat skådas från köksfönstret. Dock så innebär, som 

påpekats, detta faktum inte ett störningselement.
71

 Den subjektiva åsikten från en annan 

boende är att vindkraften står för och symboliserar någonting positivt och att 

kraftverkstornen påvisar att det produceras miljövänlig energi i Ockelbo kommun. 

Vindkraften är utan tvivel någonting positivt och detta grundar sig på att elektriciteten 

som produceras är miljövänlig. Det är miljön som är den främsta anledningen till varför 

vindkraften betraktas som så positiv, menar hon.
72

 

   

”Vindkraftverken påverkar inte min platskänsla negativt, det tycker jag inte.”
73

   

Det föreligger flera positiva aspekter med vindkraftsetableringen. Det har bland annat 

skapat, och kommer förhoppningsvis att skapa, arbetstillfällen och bygdepengen som 

betalas till invånarna är en betydelsefull bricka i spelet, klargör en annan lokalinvånare. 

Vindkraftverken innebär ingen störning, trots att vindkraftverken syns tydligt från hans 

trädgård. Detta innebär ingen störningseffekt och det är inget buller eller ljud som stör 

eller inverkar i den lantliga idyllen och tystheten. Trots att kraftverken skådas dagligen 

från tomten, så inverkar vindkraftsverken inte negativt på landskapsbilden, menar han.
74

 

”Jag ska väl inte påstå att jag är skeptiskt mot vindkraftverken, men tycker samtidigt att 

det är svårt att avgöra i vilken utsträckning som de är bra. De har ju inte funnits så 

länge.”
75

 

En boende menar att vindkraften inte innebär några störningseffekter, utan för med sig 

fördelar. En viktig fördel, utöver den miljövänliga energin, är utdelningen av 

bygdepengen. Bygdepengen skulle kunna användes till att återetablera någon form av 

affärsverksamhet i byn, förslagsvis en liten närbutik, det skulle kunna vara positivt och 

gynnsamt för bygden, menar hon.
76

 Vindkraften stör inte och den påverkar inte 

vardagslivet i en negativ riktning, klargör en annan boende. Han tycker snarare att 

kraftverken står för och representerar någonting miljövänligt. Han förklarar att det visar 

omvärlden att kommunen och dess invånare bryr sig och har tagit sitt miljöansvar. Vid 

enstaka tillfällen, om det blåser ordentligt och vinden ligger på mot huset, så kan det 
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skönjas ett försiktigt susande ljud. Det försiktigt susande ljudet är dock ingenting som 

innebär ett störningsmoment. Bygdepengen är fördelaktigt, mot bakgrund att då kan de 

boende och lokalbefolkningen få ett ekonomiskt tillskott, som kan placeras och 

investeras där det behövs mest. Dock har han inte själv kommit med något förslag vad 

tillskottet skulle kunna användas till.
77

 

 

En boende, som även han ser vindkraftverken från sin tomt, påpekar att de syns väldigt 

tydligt sedan toppen av kraftverken som tonar upp sig över skogen, men klargör att de 

inte förstör eller påverkar landskapsbilden. Han klargör att hans åsikter grundar sig på 

att vindkraften, i kontrast mot kärnkraften, är ren och miljövänlig. Det förklaras, från 

den boendes sida, att hur än det vrids och vänds så kvarstår faktumet att kommunen 

behöver energi och såsom han ser det så är vindkraften det renaste och mest 

fördelaktiga tillvägagångssättet. Han tydliggör att han generellt är övervägande positiv 

till vindkraftsetableringen i hans närmiljö. Det framgår att på vinterhalvåret kan det 

dock flyga iskockor från vindkraftverkens vingar. När vindkraftverken står still så 

bildas underkyld is på vingarna och denna is som kan slungas flera hundra meter när de 

sedan drar igång igen. Det är väl största nackdelen med dem, påpekar han.
78

   

 

Två av de intervjuade är ett äkta par och de menar att vindkraftens tyngsta fördel är att 

det väldigt gynnsamt för miljön. De störs inte alls av verken, de ser dem dagligen men 

bryr sig inte för att de vet att det främjar miljön. Ett önskemål om vad bygdepengen 

skulle användas till är en lokal affär i byn. De påpekar att bygdepengen skulle kunna 

användas för att bygga upp byn, för att utveckla den och som de uttrycker det; ”göra 

bygden levande igen”. Det är ju absolut inte så heller att folk inte vill gå upp i skogen 

bara för att det råkar stå vindkraftverk där, menar kvinnan. Mannen i hushållet klargör 

att han skulle kunna tänka sig att ha ett kraftverk i grusgropen precis bakom huset och 

att det inte skulle röra honom i ryggen. Han tydliggör att han överdriver en aning med 

det uttalandet men att det nästintill är så pass positivt han känner gentemot vindkraften. 

Bygdepengen är ett mycket ståndpunktsmässigt viktigt bidrag till kommunen och till 

byarna, förklarar de vidare. Subjektivt anser de att det inte är mer än rätt att 

lokalbefolkningen erhåller ett bidrag och ekonomisk kompensation, när det etableras 

vindkraft i deras närhet och inom kommunen. Att detta sedan kan användas för bygdens 

utveckling är något som betraktas som högst positivt och fördelaktigt. De påpekar 

vidare att storleken på den här bygdepengen kan diskuteras men att det i alla fall är ett 

ekonomiskt tillskott till kommunen. Betraktas elektricitetsproduktion generellt så är 

vindkraft betydligt bättre än kärnkraften. ”All elektricitet från kärnkraft kan inte ersättas 

med vindkraft, men som kommun bidrar vi med ett tillägg i alla fall”, menar mannen.
79

  

 

En av de boende, som uttryckte en viss osäkerhet kring hur vida hon var skeptisk till 

vindkraften eller inte, klargör att hon definitivt ser positiva effekter av vindkraften inom 

Ockelbo kommun. Vindkraften är ju bra för miljön och hellre vindkraft än 

                                                           
77

 Leif, boende i byn Lingbo, intervju 2014-04-28.   
78

 Anders, boende i byn Lingbo, intervju 2014-04-29.  
79

 Göran och Åsa, boende, intervju 2014-04-28. 



Jimmie Sörensen 

22 
 

kärnkraftverk, anser hon. Det tydliggörs att även bygdepengen är någonting positivt 

som medföljer vindkraften. Hon menar att det är bra att kommunen får någonting 

tillbaka för att vindkraftverken är etablerade i deras närmiljö. Hon har lagt ett förslag på 

vad bygdepengen, eller i alla fall en del av den, ska gå till. Förslaget är bänkar och bord 

till badplatsen i Lingbo, för att som det ser just nu så finns det inga där. Hon påpekar att 

nu under det första året så kanske det blir många småprojekt, så att bygdepengen 

verkligen syns och att det blir påtagligt och tydligt det har hänt lite över hela byn. 

Utöver detta även så att så många människor som möjligt ska känna att de blev 

tillfredställda och fick sin vilja igenom eller sitt önskemål uppfyllt.
80

 Även en annan 

boende klargör det är bra och positivt att det kommer pengar tillbaka, i form av 

utbetalningen av bygdepengen, som kan användas till att utveckla bygden. Han liknar 

utbetalningen av bygdepengen ”som plåster på såren”. Han menar vidare att 

bygdepengen är främjande och positiv men även att det är ren elektricitet som kommer 

från vindkraftverken.
81

    

 

Ytterligare en boende menar att någonting positivt, utöver att elektriciteten är ren och 

miljövänlig, är utbetalningen av bypengen som går till bygden. Det tillskottet kan 

användas till att ordna en badplats eller lekplats åt bygdens barn och även om det inte är 

några överdrivet stora summor som kommer till byn, så erhålls ända ett litet tillskott. 

Han påpekar vidare att samlingslokalen Lingbogården skulle kunna rustas upp för 

bygdepengen eller att måhända idrottsklubben Lingbo IF behöver pengar. Han berättar 

att det är sådana ändamål som bygdepengen skulle kunna användas till, till att 

underbygga och utveckla bygden.
82

 Utöver ovan nämnda, så klargör ytterligare en 

boende att hon anser att bygdepengen är viktig. Detta sedan den kan användas för att 

driva bygden framåt. Det är ju dock så nytt det här, den har ju enbart betalats ut vid ett 

tillfälle hittills, så hon har inte funderat så mycket kring eller gett några förslag på vad 

den skulle kunna användas till.
83

 

 

Det ses även några negativa effekter av vindkraftsetableringen bland de boende i byn 

Lingbo i Ockelbo kommun. En av de intervjuade menar att vindkraftverken inte är 

särskilt estetiskt tilltalande.
84

 En annan boende menar att hon absolut inte tycker att 

vindkraften förstör landskapsbilden, trots faktumet att hon ständigt ser de från sin 

trädgård. Hon klargör dock att en negativ aspekt av kraftverken är att på vintern så kan 

det bildas is på vingarna. Iskockorna som kan slungas långa sträckor kan vara stora och 

kan potentiellt både skada människor och förstöra skog.
85

 

 

”Enda risken jag kan se är väl om det skulle bli isbildning på vingarna.”
86
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En boende berättar att när hon var uppe i skogen och plockade blåbär senast så hörde 

hon vindkraftverken. Hon påpekar att hon dock inte drar sig för eller undviker att åka 

upp i skogen enbart för att kraftverken står där. Känslan av att åka till skogen har blivit 

lite förstörd, även om landskapsbilden inte direkt påverkats, utan det är känslan när hon 

väl befinner sig i skogen och själva naturupplevelsen som påverkas negativt.
87

 En annan 

boende berättar att han är en del i skogen runt om Fallåsberget, då han plockar bär och 

svamp, men att han inte störs av vindkraftverken eller att de skulle påverka natur- och 

skogsupplevelsen i en negativ riktning. Han menar snarare att vägarna som har byggts 

enbart underlättat möjligheterna att ta sig fram.
88

 

 

Den generella bilden som erhålls genom intervjuerna är en övervägande positiv 

inställning gentemot vindkraftverken. Dock känner några av de boende att de inte har 

fått vara med och påverka beslutet hur vida det skulle byggas vindkraft i deras närmiljö. 

En av de intervjuade lokalinvånarna berättar att de har haft informationsmöten från 

kommunens sida. Hans subjektiva känsla är att de boende i kommunen och byn inte har 

så stor möjlighet till påverkan eller att säga till om generellt.
89

  

 

”Jag är positiv till vindkraften. Fördelarna väger tyngre än nackdelarna anser jag.”
90

 

 

Även en annan boende klargör att det har varit informationsmöten, men uttrycker även 

han sin osäkerhet kring om de boende skulle ha haft någon möjlighet till påverkan. Han 

påpekar dock vidare att om han hade två vågskålar och skulle behöva välja om han var 

positivt inställd eller negativt inställd till vindkraftsetableringen i sin närmiljö, så skulle 

det otvivelaktigt väga över till det positiva.
91

 En boende berättar att det var öppet hus på 

kommunhuset där representanter informerade om vindkraften och vad som skulle ske. 

Hans uppfattning är att möjlighet till att klaga och till att potentiellt ifrågasätta 

vindkraften har getts till lokalbefolkningen, men att ingen var intresserad av att klaga. 

Han klargör att han inte har hört att det var någon som var jätte negativ mot 

vindkraftverken på Fallåsberget.
92

 En boende menar att information har getts men hon 

har svårigheter att tro att de skulle kunnat påverka beslutet i någon specifik riktning. 

Hon påpekar dock att vindkraften är jätte bra för miljön, så det föreligger väldigt många 

fördelar.
93

 En annan boende uttrycker en osäkerhet om i vilken utsträckning som 

bygden skulle kunna påverka beslutet, men menar att det inte fanns någon direkt negativ 

inställning i byn. Hon påpekar att hon inte har hört några protester eller uppretade röster 

höjas om vindkraften, vare sig innan, under eller efter etableringen.
94

 En boende berättar 

att möjlighet till att protestera och invända mot vindkraften gavs men att det, så vitt hon 
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vet, inte var någon som gjorde det. Hon menar och tror att de flesta i kommunen var 

positiva till den miljövänliga elen.
95

 

 

3. Analys och slutdiskussion  
Syftet med denna uppsats är att undersöka den lokala uppfattningen i Ockelbo gentemot 

etableringen av en vindkraftspark i näromgivningen samt vad som ligger bakom 

Upplands Väsbys val att bygga ett vindkraftverk på annan ort. Frågeställningarna som 

uppsatsen utgår ifrån är ”Varför valde Upplands Väsby kommun att inte upprätta 

vindkraft inom den egna kommunen?” samt ”Vilken är den lokala attityden i Ockelbo 

kommun gentemot vindkraft i närmiljön?” Det framgår och klargörs från tjänstemännen 

på Ockelbo kommun att en betydelsefull aspekt som medföljer vindkraften är 

utbetalningen av bygdepengen. Denna ekonomiska ersättning ger en ökad möjlighet att 

arbeta med utvecklingsfrågor och grundtanken är att bygdepengen ska utveckla 

bygden.
96

 Denna fördel, som tjänstemännen framhåller som viktig, överensstämmer och 

återkommer genomgående bland intervjuerna med de boende. Att kommunen erhåller 

pengar för vindkraftverken framkom, av enkätundersökningen, som en av de absolut 

viktigaste effekterna av vindkraften. Att pengar till kommunen var en positiv följd 

svarade 52 personer av totalt 72 tillfrågade.
97

 Bygdepengen anses således, både från 

kommunnivå och från befolkningsnivå, vara bland det mest förtjänstfulla med 

vindkraften. Min bedömning är att just bygdepengen är en av de främsta faktorerna till 

att vindkraftsetableringen i närmiljön legitimeras och accepteras i så pass stor 

utsträckning som den framgår att göra i Ockelbo. Detta överensstämmer med studien av 

van den Berg, där det framgår att om ekonomisk ersättning erhålls så reduceras graden 

av störning från vindkraftverk. Individer påverkas inte negativt eftersom de erhåller just 

ekonomisk utdelning för kraftverken.
98

 En av lokalinvånarna liknar utbetalningen av 

bygdepengen med begreppet ”plåster på såren”
99

 och bygdepengen omtalas med 

genomgående positiva ord bland samtliga av de boende som intervjuades.   

 

Från styrelsens ordförande i Ockelbo kommun så understryks att det råder en positiv 

attityd bland befolkningen gentemot vindkraften. Dock så höjer han ett varningens 

finger beträffande ljudnivåerna från vindkraftverken.
100

 I sin undersökning så menar 

Shepherd m.fl. att människors livsegenskaper påverkades i en negativ riktning, då de 

bodde i närheten av en vindkraftparksetablering, och det som främst påverkade 

invånarna negativt var ljuden som vindkraftverken gav ifrån sig. Störningsmoment 

grundade sig i de närboendes förhoppningar på att tillvaron på landsbygden skulle vara 

tyst.
101

 Det som i detta sammanhang, enligt mitt förmenande, framgår tydligt och 
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talande är att det verkar finnas en förståelse mellan befolkning och kommunnivå. Vad 

jag menar är att kommunstyrelsens ordförande sätter fingret på den rådande känslan 

som återges av de boende i mina intervjuer, sedan flera boende framhåller en tydlig 

positiv inställning mot vindkraften. I enkätundersökningen så framkom det att nästan 

var tredje deltagare upplevde vindkraftverken som störande och att de förde oväsen
102

, 

vilket kan relateras till Sheperds undersökning. Dock så skiljer sig ovan nämnda studie 

från åsikterna som återges av några utav de boende som intervjuades. En boende menar 

att vid somliga tillfällen så kan han urskilja ett susande ljud. Ljudet är dock ingenting 

störande, tydliggör han vidare.
103

 En annan boende berättar att hon hört vindkraftverken 

när hon var i skogen.
104

 En av de intervjuade menar att vindkraftverken inte riktigt 

smälter in i landskapsbilden.
105

 Det kan konstateras att graden av störning, som 

vindkraftverken innebär, varierar mellan de boende samtidigt som det påvisas en 

övergripande positiv inställning, i enkätundersökningen och intervjuerna, till den lokala 

vindkraften över lag.  

 

Den positiva följden som deltagarna i enkäten ansåg vara den absolut viktigaste är att 

vindkraften innebär miljövänlig elektricitet. Hela 54 personer av totalt 72 klargjorde att 

ren el är en betydelsefull effekt av den lokala vindkraftsetableringen.
106

 En boende 

tydliggör att vindkraften är positiv, eftersom elektriciteten som produceras är 

miljövänlig.
107

 En boende menar att vindkraften är bättre än kärnkraften. ”All 

elektricitet från kärnkraft kan inte ersättas med vindkraft, men som kommun bidrar vi 

med ett tillägg i alla fall”, menar han.
108

 Det kan således konstateras att de boende 

märker av ett fåtal negativa effekter, men i slutändan så väger det över till det positiva 

och fördelarna tolkas väga tyngre än nackdelarna. Wolsink och Breukers klargör att den 

viktigaste punkten för att vindkraft ska accepteras är allmänhetens möjlighet att 

påverka. Vindkraftsprojekt där det finns möjlighet till deltaktighet i beslutsfattning och 

under själva processen tenderar att enklare bli accepterade av invånarna.
109

 Detta menar 

även Pedersen som tydliggör att genom att låta befolkningen delta i förloppet och 

planeringen så kan motstånd mot vindkraften reduceras.
110

 Av enkätundersökningen 

påvisas tydligt att lokalbefolkningen känner att de har fått vara med och påverka 

beslutet om vindkraften i Ockelbo.
111

 Den generella bilden som erhålls genom 

intervjuerna är en övervägande positiv inställning gentemot vindkraftverken. Dock 

känner några av de boende att de inte har fått vara med och påverka beslutet hur vida 
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det skulle byggas vindkraft i deras närmiljö. En boende har fått information men hon 

har svårigheter att tro att hon skulle kunnat påverka beslutet. Hon menar att det finns 

många fördelar eftersom vindkraften är miljövänlig.
112

 Swofford och Slattery 

konstaterar att det överlag råder en positiv inställning till vindkraft. I undersökningen 

påpekas att invånarna bosatta i städer längst bort från vindkraften visade en betydligt 

positivare attityd än de som bodde närmast. Detta förkaras dock inte med NIMBY, utan 

det förklaras med brist på möjlighet till lokalt deltagande bland befolkningen.
113

 Av 

övriga genomförda intervjuer så återges en viss osäkerhet av de boende, hur vida de 

skulle kunnat ha haft delaktighet i processen eller någon möjlighet till påverkan i 

beslutet. Dock, oavsett möjlighet till påverkan eller inte, så återger de intervjuade 

boende att de är positivt inställda till vindkraftsetableringen i sin närmiljö.  

 

I Ockelbo kommun och i byn Lingbo råder en viss mentalitet och de boende som 

intervjuats klargör att de har en viss platskänsla för bygden. Samtliga intervjuade har 

bott i bygden eller inom kommunen hela sina liv och känner starka kopplingar till 

övriga invånare och till sin omgivning. En boende menar att i Lingbo så råder en 

bykänsla och invånarna hjälper varandra. Vidare klargör han att har många fina minnen 

från bygden.
114

 ”Jag skulle aldrig kunna tänka mig att flytta härifrån”, hävdar en annan 

boende. Den starka gemenskapen som kännetecknar byn är sannolikt av ovanlig och han 

förklarar att många fina minnen kommer från Lingbo och dess omgivning.
115

 Tuan 

tydliggör att människors identifierar sig med och skapar relationer till särskilda platser 

och områden.
116

 Soja klargör att inom en viss region eller ett specifikt geografiskt rum 

så skapar människorna en viss identitet och en tillhörighet.
117

 Muir skriver att minnen 

från en lyckosam barndom kan framkalla positiva associationer och att vardagslivet 

genomsyras av platskänsla.
118

 Penrose menar att sociala faktorer får människor att 

känna en tillhörighet och en viss identifikation med ett specifikt område.
119

 Mot 

bakgrund av detta så kan det då kunna tänkas att invånarna i Ockelbo skulle ha stora 

svårigheter med att acceptera vindkraftsetableringen och det skulle kunna råda NIMBY-

åsikter. Detta sedan samtliga boende som deltog i enkätundersökningen och i 

intervjuerna är uppvuxna eller har bott större delen av sina liva i kommunen. Alltså att 

de boendes starka koppling till sin omgivning skulle göra att de var känsligare mot 
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förändringar, så som etablering av vindkraft, i sin närmiljö. Det framgår från en mycket 

stor del av de intervjuade boende att de känner en stark koppling till bygden och att 

många fina minnen kan sättas i relation med omgivningen. I enkätundersökningen så 

kan det slås fast att 50 personer är positiva till vindkraften i Ockelbo samtidigt som 64 

personer är positiva till vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Detta skulle kunna betraktas 

som en diskret NIMBY-åsikt bland de boende. Utöver detta så ges dock ingen tydlig 

negativ attityd, vare sig i enkäten eller i intervjuerna, mot den lokala 

vindkraftsetableringen. Bilden som ges av de boende är istället en övervägande positiv 

inställning mot den närliggande vindkraften. Negativa effekter av vindkraften ses av de 

boende men de positiva fördelarna väger över.  

 

Kaldellis visar att inställningen var positiv till de vindkraftsparker som var i bruk.
120

 En 

stor del av de 72 tillfrågade boende i enkätundersökningen ställer sig positiva eller 

mycket positiva till etableringen av vindkraft som skett inom Ockelbo kommun.
121

 Det 

framgår att 16 personer är mycket positiva och 34 stycken ställer sig positiva. En 

boende, som ser vindkraftverken från sin tomt, klargör att de inte påverkar 

landskapsbilden negativt. Detta beror på att vindkraften, tillskillnad från kärnkraften, är 

miljövänlig. Vidare tydliggörs att han generellt är övervägande positiv till 

vindkraftsetableringen i närmiljön.
122

 Graham, Stephenson och Smith visar att 

nyetableringar av vindkraft möttes av motstånd från allmänheten.
123

 Detta stämmer inte 

helt överrens med hur situationen beskrivs i Ockelbo. För vad som framgår, av 

intervjuerna med de boende och de lokala kommuntjänstemännen, så var attityden 

positiv redan under byggnationsperioden. En boendes uppfattning är att möjlighet till att 

ifrågasätta vindkraften har getts till lokalbefolkningen, men att ingen i bygden var 

intresserad av att klaga.
124

 Styrelseordförande Jonsson menar att under byggnationen av 

vindkraftverken så uppfattades vindkraften som ett bevis för att det kommer att ske 

utveckling. Den tvååriga byggnadsfasen präglades av en positiv attityd, arbetstillfällena 

var många och detta var gynnsamt för de lokala företagen, menar han.
125

 En boende 

påpekar att hon inte har hört några protester eller uppretade röster höjas om vindkraften 

vare sig innan, under eller efter etableringen.
126

 En annan menar och tror att de flesta i 

kommunen var positiva till den miljövänliga elen.
127

 Både från lokalbefolkningen och 

kommuntjänstemännen så betraktades vindkraften som positiv under byggnadsfasen och 

det kan enbart skönjas ett fåtal försiktiga spår av NIMBY-åsikter. Även om somliga 

boende menar att de saknade möjlighet till påverkan i beslutet om vindkraften, så ges 
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uppfattningen bland de boende att det generellt rådde en positiv inställning i bygden 

redan under etableringen. 

 

Från Upplands Väsby kommuns sida så klargörs att tankar kring NIMBY inte är 

anledningen till varför vindkraftverket inte byggdes inom kommunens gränser. 

Invånarna i Upplands Väsby har dock inte tillfrågats angående deras åsikter kring 

potentiell vindkraft i deras närmiljö. Wolsink menar att den allmänna attityden till 

vindkraft är högst betydande. Kan en acceptans skapas bland befolkningen så innebär 

det fördelar för kraftverkens lokalisering.
128

 Energicontroller Rudemyr betonar tydligt 

att beslutet att inte låta uppföra verket inom Upplands Väsbys kommun i första hand 

grundar sig på ekonomiska orsaker.
129

 Rudemyr menar även att en om vindkraftverket 

låg i Väsby så skulle det kunna bli mer synligt och få ett mer symboliskt värde. Vore 

vindkraftverket synligt för befolkningen i Väsby skulle det kunna framstå som en 

symbol för ett gott syfte och för kommunens miljövänlighet.
130

 Det blir även, i 

miljöpartistledamoten Olsens utlåtande, tydligt att det inte råder några NIMBY-

baktankar från Väsbys sida med att etablera vindkraften i en annan kommun. Vad Olsen 

trycker på som de främsta anledningarna till varför etableringen skedde i Ockelbo är 

vindhastigheten, men klargör ändå sin positiva attityd gentemot ett lokalt kraftverk i den 

egna kommunen. Faktumet att Olsen är miljöpartist gör honom högst sannolikt positiv i 

vindkraftsfrågan generellt men enligt mitt förmenande så behöver inte detta vara 

synonymt med att inte ha NIMBY-åsikter. 

 

Miljöplanerare Åhr Evertson menar att Upplands Väsby har köpt vindkraftverket i 

Ockelbo i väntan på möjligheten för vindkraft i den egna kommunen.
131

 Det är med 

andra ord, från Åhr Evertsons sida, inte heller frågan om någon NIMBY-åsikt som 

ligger bakom kommunens val att inte bygga vindkraft inom den egna kommunen. 

Istället så är kommunen välvilligt inställd till en etablering i kommunen, dock utan att 

pulsen har känts av på befolkningen. Jag skulle personligen här vilja skönja en 

miljömedvetenhet som skapar en slags otålighet. Kommunen framställer sig själva som 

så pass otåliga att de inte vill vänta ut utredningen och känner att de vill dra sitt strå till 

miljöstacken som snabbt som möjligt och att köpa vindkraft, från en annan kommun där 

vindkarteringar och noggranna mätningar gjorts, betraktades då som det bästa 

tillvägagångssättet. Överlag så verkar det som att det råder en fungerande symbios 

mellan kommunerna. Vad jag menar är att genom etableringen på annan ort så kunde 

Upplands Väsby ta sitt miljövänliga steg och vindkraften verkar, av vad som framgår i 

min undersökning, generellt uppskattas av såväl boende som kommuntjänstemän i 

Ockelbo kommun.   

 

                                                           
128

 Wolsink, M., (2000) Wind power and the NIMBY-myth: institutional capacity and the limited 
significance of public support. Renewable Energy, Volume 21, Issue 1, September, Pages 49–64. 
129

 Rudemyr, J., intervju 2014-03-24.  
130

 Rudemyr, J., intervju 2014-03-24.  
131

 Åhr Evertson, A., Miljöplanerare, mailintervju 2014-05-14. 

http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/journal/09601481
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/journal/09601481/21/1


NIMBY eller YIMBY? – Upplands Väsbys vindkraft i Ockelbo kommun 

29 
 

Enlig mig så kan det vid första anblick kännas som att uttrycka en vilja om att 

vindkraftverket borde ligga i Upplands Väsby kommun är relativt enkelt att säga i 

Rudemyrs, Olsens och Åhr Evertsons sitsar. Framförallt så låter det bra, det är det 

”rätta” att säga från deras och Väsby kommuns sida. Vad jag finner intressant är dock 

att vindkraftens symboliska värde, som Rudemyr belyser, även uppfattas bland 

lokalbefolkningen i Ockelbo. En av de boende menar är att vindkraften symboliserar 

någonting positivt och visar att det skapas miljövänlig elektricitet i Ockelbo kommun. 

Vindkraft är positivt för det produceras miljövänlig el, menar hon.
132

 En annan boende 

tycker även han att vindkraftverken står för miljövänlighet. Han förklarar att det visar 

att Ockelbo kommun har tagit sitt miljöansvar.
133

 I det här sammanhanget skulle jag 

vilja tala om och lyfta fram begreppet YIMBY (Yes In My Back Yard) för vad som 

framgår är att det verkar finnas en generell positiv inställning till vindkraft och en vilja 

att ha vindkraften i sin närhet, eftersom den symboliserar någonting bra och 

miljövänligt. Detta kan i sin tur relateras till studien gjord av Warren m.fl. I studien så 

visar resultat att individerna med de mest positiva attityderna till vindkraft, var de som 

bodde närmast kraftverken. Författarna resonerar här om motsatt NIMBY och menar att 

de mest positiva inställningarna påträffas bland de som faktiskt hade vindkraften på sin 

egen baksida.
134

 En av de boende som intervjuades klargör att det skulle kunna byggas 

ett vindkraftverk precis bakom hans eget hus och att han inte skulle påverkas negativt 

av det.
135

 Dock behövs ytterligare undersökningar göras för att fastställa att YIMBY är 

ett fenomen som faktiskt är gällande för Ockelbo kommun. Att undersöka en större 

population skulle kunna ge en större generaliserbarhet. 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att tankar kring NIMBY inte är anledningen till 

varför vindkraftverket inte byggdes inom Upplands Väsby kommuns gränser och 

gentemot etableringen av vindkraft som skett på Fallåsberget så föreligger, relativt 

naturligt, aningen varierande åsikter. Attityden som återges bland de boende och 

kommuntjänstemännen i Ockelbo kommun präglas dock generellt och tydligt av en 

positiv inställning mot vindkraftsetableringen i deras närmiljö. Den positiva 

inställningen grundar sig främst på utbetalningen av bygdepengen samt att vindkraften 

symboliserar och innebär miljövänlig energi. Inom ramen för undersökningen, och det 

utfall som den påvisat, så skulle begreppet YIMBY kunna begagnas. Begreppet YIMBY 

känns rimligt att tala om i undersökningsfallet, sedan en påtaglig och genomgående 

positiv attityd gentemot vindkraft tycks genomsyra befolkningen i den lilla 

glesbygdskommunen.  
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Figurförteckning  

Figur1. Ockelbo kommun i Sverige. Dataunderlaget hämtades från Lantmäteriets 

hemsida 2014-05-08. Kartan konstruerades i ArcGIS 10.1 med underlagskarta från 

Översiktskartan, som hämtades från Lantmäteriets hemsida och administrativ gränsdata 

erhölls från ESRI. 

 

Figur 2-7. Svar från enkätundersökningen som genomfördes under de två fältbesöken i 

Ockelbo 2014-04-03 – 2014-04-04 samt 2014-04-28 – 2014-04-29.  
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Bilaga 1. Frågeblankett om vindkraften inom Ockelbo kommun. 

Hej, jag heter Jimmie Sörensen och jag är student vid Stockholms Universitet där jag 

läser min sista termin på kombinationsprogrammet för lärarexamen och 

magisterexamen inom geografi. Just nu skriver jag min magisteruppsats om 

vindkraften på Fallåsberget väster om Lingbo i Ockelbo kommun. Jag undrar om du har 

möjlighet att besvara några frågor som gäller din uppfattning om vindkraft. Dina 

kommer svar att förbli helt anonyma i uppsatsen.    

 

1. Bor du i Ockelbo? 

□ Ja □ Nej 

 

2. Har du varit bosatt i Ockelbo hela eller en större del av livet? 

□ Ja □ Nej 

 

3. Jag känner en stark koppling till Ockelbo och dess omgivning. 

□ Stämmer □ Stämmer inte □ Vet ej 

 

4. Vilken är din åsikt om vindkraft i Sverige? 

□ Vindkraften bör byggas ut  □ Vindkraften bör ej byggas ut        □ Vet ej 

 

5. Hur ställer du dig till etableringen av vindkraftverk som skett inom Ockelbo 

kommun? 

□ Mycket positiv   □ Positiv   □ Neutral   □ Negativ   □ Mycket negativ   □ Vet ej 

 

6. Vilka positiva effekter ser du av vindkraftsutbyggnaden i Ockelbo kommun? 

□ Arbetstillfällen  

□ El som är miljövänlig 

□ Det kan ge pengar till kommunen   

□ Övrigt:___________________________________________ 

□ Inga positiva effekter 

 

7. Vilka negativa effekter ser du av en vindkraftsutbyggnad i Ockelbo kommun? 

□ Vindkraftverk förstör landskapsbilden  

□ Vindkraftverk är störande och låter 

□ Det drabbar djuren negativt  

□ Övrigt:___________________________________________ 

□ Inga negativa effekter 

 

8. Känner du som boende i kommunen att du har fått vara med och påverka 

beslutet hur vida det skulle byggas vindkraft i Ockelbo?  

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Tack för din medverkan! 


