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Abstract 

In the Swedish mountains the government has established 13 areas, covering around 10 % 

of the country, as areas of undisturbed mountain regions. These areas are to be protected 

against activities threatening environmental and cultural values. There is also an 

environmental goal aiming to maintain the originality of the Swedish mountains called 

Storslagen fjällmiljö, in translation: A magnificent mountain landscape. These two factors 

are being threatened by the future plans of increasing the number of wind turbines in these 

areas. In this study the visual effects of the existing and not yet existing wind turbines are 

being examined by performing a GIS-analysis. This is analyzed based on place sensitivity 

and people’s relation to their surrounding landscape. The study has shown that wind 

turbines have a significant visual impact on the undisturbed mountain regions and that the 

environmental goal aiming to keep the originality of the mountains does not reach its 

target. However, it must be pointed out that this future change in the scenic landscape of 

the Swedish mountains also can be seen as something good, this depending strongly on 

your relationship with the landscape. 
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Sammanfattning 

De svenska fjällen skyddas i dagsläget av miljömålet Storslagen fjällmiljö, ett mål som 

ämnar bevara fjällens ursprunglighet och därmed skydda dem mot ingrepp. Den svenska 

regeringen har även inrättat 13 områden klassade som obruten fjällmiljö, områden vars 

natur- och kulturvärden ska värnas om och som, i så stor utsträckning som möjligt, ska 

hållas orörda. Båda dessa skyddsformer hotas nu av de planer som finns på att bygga ut 

vindkraften i landet.  

I denna studie undersöks den visuella påverkan som finns från dagens vindkraftverk samt 

den ökade visuella påverkan som genom fattade beslut är på väg. Metoden för studien är en 

rumslig GIS-analys som undersöker hur stora områden som vindkraften påverkar visuellt. 

Detta kopplas sedan till studier kring platskänsla, platsidentitet och vindkraftens konflikt 

med landskapet.  

Studien har visat att vindkraftverken i de svenska fjällen har en signifikant visuell 

påverkan på de obrutna fjällen och att miljömålet Storslagen fjällmiljö i dagsläget inte ser 

ut att uppnås. Dock måste nämnas att hur den framtida förändringen av landskapsbilden i 

de svenska fjällen kommer att uppfattas till stor grad beror på varje individs koppling till 

landskapet som förändras. 

 

Nyckelord: Vindkraft, obrutna fjäll, storslagen fjällmiljö, landskap, GIS  
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1. Inledning 
Efterfrågan och behovet av grön och ren el ökar drastiskt i Sverige, EU och över hela 

världen (Warren et al, 2005). Anledningarna är många, till exempel en minskad tillgång på 

fossila bränslen, höjda oljepriser, global uppvärmning och luftföroreningar. Vindkraften 

anses vara ett av de mest lovande energialternativen för framtiden då teknologiska 

framsteg bidragit till att kostnader vid installation av vindkraftverken minskat markant 

(Rodman & Meentemeyer, 2006). Väl i bruk avger verken inga växthusgaser samtidigt 

som ekosystemen störs mindre än vid andra förnyelsebara energikällor som exempelvis 

vattenkraft (Warren et al, 2005). Om en procent av EUs användning av fossila bränslen 

byttes ut mot vindkraft skulle det minska utsläppen av koldioxid med 15 miljoner ton/år 

(Baban och Parry, 2001). Allt detta talar för vindkraften, något som återspeglas i den 

allmänna opinionen i Europa. I Europa är stödet för vindkraft stort och många anser att 

vindkraft är den energikälla som kan bidra mest till att minska människans påverkan på 

klimatet och därmed minska den globala uppvärmningen (Devine-Wright & Howes, 2010). 

Även i Sverige är stödet för vindkraft starkt och i mars 2014 gjordes en 

opinionsundersökning av SIFO där 1004 personer fick frågan huruvida de ansåg att dagens 

subventioner som hjälper etableringen av vindkraft ska tas bort eller inte. Undersökningen 

visade att 71 procent av de tillfrågade ansåg att dagens subventioner ska behållas, vilket 

tyder på att svenska folket är positiva till en ökad vindkraftsetablering (TNS-Sifo, 2014).  

I Sverige togs redan 2009 ett beslut om att utvecklingen av de förnyelsebara energikällorna 

skall fortgå och att minst 50 procent av den totala energianvändningen ska komma från 

förnybar källor år 2020. Det motsvarar en ökning på ca 25 TWh och om målet nås kommer 

den svenska vindkraften sammanlagt att generera totalt 30 TWh till det svenska elnätet 

(Näringsdepartementet, 2009). För att målet ska uppnås beräknar Boverket (2009) att flera 

hundra vindkraftverk måste tas i bruk årligen.  

Trots att stödet är stort i Sverige och i EU skapar vindkraften stora motsättningar vilket 

bidrar till att etableringen av vindkraft går långsammare än önskat (Devine-Wright & 

Howes, 2010). Vanliga argument mot vindkraftsetablering är att vindkraften är dyr, 

opålitlig och högljudd samt att den förstör landskapsbilden (Krohn & Damborg, 1999). 

Enligt Warren et al (2005) kan konflikten mellan vindkraft och naturskydd i stort förklaras 

som en konflikt mellan användning och välbehag, en konflikt där befolkningen inte vill att 

deras landskap ska förvandlas till ett kraftlandskap dominerat av industriella värden.  

I Sverige har man sedan början på 1980-talet klassat ett flertal områden som ”obrutna 

fjällområden”, områden som skyddas extra mot exploatering för att värna om just de natur- 

och kulturvärden som bland annat vindkraften anses hota (Proposition 1977/78:31). År 

1999 infördes även miljömålet ”Storslagen fjällmiljö” som ska hjälpa de svenska fjällen att 

behålla sin ursprunglighet (Miljömål, 2014:a) samtidigt som antalet områden klassade som 

riksintressen för vindbruk ökar med förslag till ännu större expansioner 

(Energimyndigheten, 2013).  
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2. Syfte/frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur uppfattningen av de svenska fjällen påverkas av 

vindkraftsetablering i fjällmiljön. Ett speciellt fokus kommer att ligga på om vindkraften 

påverkar de obrutna fjällområdena kopplat till miljömålet Storslagen fjällmiljö. Böhler 

(2004) förklarar hur vindkraften i stor utsträckning vill ta vårt naturlandskap i anspråk i 

samband med dess etablering, ett naturlandskap som vi har klara föreställningar om hur det 

ska se ut. Detta samtidigt som Emmelin (2005) och Sverdrup et al (2010) nämner hur 

miljömålet Storslagen fjällmiljö kan anses otydligt och utan tydliga målformuleringar. 

Konflikten som i dagsläget finns mellan Storslagen fjällmiljö och vindkraftsetablering gör 

ämnet intressant att studera och enligt Naturvårdsverket (2012) behövs fler studier över 

vindkraftens påverkan på fjällen. Studien ämnar även utveckla en metod för att styra 

placeringen av vindkraftverk så att deras visuella påverkan minimeras.  

Frågeställning:  

- Hur påverkas de obrutna fjällen och miljömålet Storslagen fjällmiljö av 

vindkraftetablering i de svenska fjällen? 

2.1 Avgränsning 
Vindkraftens påverkan på landskapet går att studera på ett flertal sätt. Denna studie 

innehåller bland annat en rumslig analys över vilka områden som visuellt påverkar de 

obrutna fjällområdena där analysen beräknar hur lång ut från dem det är möjligt att se. 

Studiens fokus ligger dock främst på vindkraftverkens visuella påverkan på landskapet och 

på hur vindkraftens närvaro påverkar vår bild av omgivningen. Även individers 

uppfattningar och föreställningar kring vindkraften tas upp för att vidare kunna undersöka 

hur eventuell vindkraftsetablering i framtiden kan komma att påverka människors rumsliga 

landskapspreferenser. Studien fokuserar inte på vindkraftens påverkan på rennäringen och 

friluftslivet i samma uträckning utan istället endast på människans landskapsbild.  

Studien är tidsmässigt avgränsad till att endast studera vindkraftverkens visuella påverkan 

utifrån tre omständigheter. De tre omständigheterna motsvarar dagsläget, en bestämd 

framtid och en osäker framtid. För att förtydliga innebär det att den visuella påverkan på de 

obrutna fjällområdena har analyserats utifrån de vindkraftverk som är befintliga idag, de 

som är beviljade samt de som för stunden är under handläggning (de som kan komma att 

byggas i framtiden). De tre omständigheterna visar därmed dagens visuella påverkan, en 

kommande visuell påverkan och en möjlig framtida påverkan på de obrutna fjällområdena. 

Studien är rumsligt avgränsad till att endast studera de obrutna fjällområdena i de svenska 

fjällen, se Figur 3. Alla obrutna fjällområden över hela den svenska fjällkedjan har 

inkluderats i studien för att få en bild över fenomenet som stort. Studien kan ses som en 

första pilotstudie över vindkraftverkens visuella påverkan och där de olika områdena i 

framtiden kan studeras separat vid behov av mer högupplösta och detaljerade resultat, 

möjligtvis i samband med planering för framtida vindkraftetablering.   
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3. Metod och områdesavgränsning 
Studiens metod är uppdelad i två delar där den första delen är en kvalitativ litteraturanalys 

och den andra en kvantitativ GIS-analys. Den kvalitativa litteraturanalysen består av 

vetenskapliga artiklar om platskänsla, attityder om landskapet och vindkraftens konflikt 

med landskapet samt myndighetsrapporter och regeringsbeslut inom ämnet. Studien ämnar 

besvara vilka rumsliga preferenser som vi människor har på vårt omgivande landskap och 

hur vindkraftsetablering påverkar dessa preferenser. Den kvalitativa delen av studien består 

av en rumslig analys (GIS) där vindkraftverkens visuella påverkan på fjällen ligger i fokus. 

Programmet som används för analysen är ArcGIS 10.1.  

Metodens grundläggande upplägg är att med hjälp av data över vindkraftverk i de svenska 

fjällen samt en digital höjdmodell kunna analysera hur vindkraften påverkar de obrutna 

fjällen visuellt för att sedan koppla det till forskning om platskänsla och rumsliga 

preferenser.  

I den rumsliga analysens inledande fas hämtades data som var nödvändig för analysen 

vilket innefattade digitala höjdmodeller, länsgränser och områdena för obrutna fjäll. 

Eftersom punktdata över vindkraftverk i Sverige inte gick att få tag på fick koordinater 

extraheras manuellt från vindbrukskollen.se för att sedan skapa shapefiler i ArcGIS 10.1. 

Detta gjordes för existerande vindkraftverk (127 st.), beviljade vindkraftverk (104 st.) samt 

vindkraftverk som för under handläggning (284 st.). Höjden på vindkraftverken i analysen 

är satta till 125 meter över markplan då det ansågs vara en representativ höjd för de 

svenska vindkraftverken då dagens vindkraftverk varierar i höjd mellan 100 och 150 meter 

(Boverket, 2009). Projektionen som använts i studien är SWEREF 99 TM. 

Upplösningen på den digitala höjdmodellen är 50x50 meter vilket enligt Liu (2008) är en 

lämplig upplösning vid landskapsanalyser. Högre upplösning ger en bättre representation 

av terrängen men i många fall är det irrelevant för studiens omfattning. Det kan även bidra 

till att analyser tar för lång tid och att eventuella resultatförbättringar inte står i relation den 

extra tid det tar att köra analyserna. Därför är 50x50 meter passande för just denna studie 

då det är en bra kompromiss mellan terrängrepresentation och kostnadseffektivitet. Se 

Tabell 1 för dataöversikt.  

För att minimera datamängd och tidsåtgång avgränsades studieområdet till att endast 

innefatta vindkraftverk inom 48 km från de obrutna fjällområdena samt att all visuell 

påverkan utanför bufferzonen uteslöts. Bufferzonens maximala utsträckning baseras på en 

studie av Bishop (2002) som i ”Determination of thresholds of visual impact: the case of 

wind turbines” nämner hur en bufferzon på 48 km är passande vid rumsliga analyser som 

behandlar visuell påverkan av vindkraftverk. Dock nämns hur vindkraftverk är visuella upp 

till 58 km från observationsplatsen men att de då inte anses påverka landskapsbilden 

tillräckligt mycket för att innefattas i en analys som denna. Studien beskrev även hur 

rotationer på vindkraftverkens turbiner kan ses från ett avstånd på 39 km. 
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I Figur 1 visas de obrutna fjällområdena samt bufferzonen 

på 48 km som omger dem. Även angränsande länder (Norge 

och Finland) är exkluderade från studien, främst eftersom 

höjddata över dessa områden inte var tillgänglig i en 

lämplig upplösning. 

3.2 Visuell påverkan från vindkraft 
Den visuella analysen av vindkraftverk utfördes först på de 

vindkraftverk som i dagsläget existerar inom bufferten på 48 

km. Därefter gjordes analysen på de existerande och de 

beviljade tillsammans för att få en bild av hur den visuella 

påverkan kommer att se ut i framtiden. Slutligen utfördes 

analysen på alla tre klasser av vindkraftverk för att se hur en 

eventuell framtida vindkraftsetablering får för visuella 

effekter på fjällandskapet.   

I analysen har inte antal visuella vindkraftverk tagits in i beräkningen, istället har pixlar 

endast klassats utefter om vindkraftverk är synliga eller inte, oavsett hur många det är. De 

obrutna fjällen är därför indelade i endast två klasser, där vindkraftverk är synliga och där 

de inte är synliga. Även studieområdets omfång bidrog till att endast två klasser ansågs 

lämpligt.  

Slutligen skapades bufferzoner på 3 km kring alla de visuellt påverkade områdena baserat 

på den metod som används av Naturvårdsverket vid utnämning av exploaterade områden i 

fjällen. Metoden baseras på att alla områden inom 3 km från ett påverkat eller exploaterat 

område kan anses exploaterat baserat på att människans rörlighet inom denna zon. Det 

betyder att om ett område inom en bufferzon på 3 km är exploaterat eller påverkat kan hela 

området också anses vara det (Miljömål, 2014:b).  

3.1 Områden med visuell påverkan på de obrutna 

fjällen 
För att undersöka de obrutna fjällens påverkan från omkringliggande områden placerades 

slumpvisa punkter ut i varje område. Punkterna placerades ut med ett minimumavstånd på 

2 km vilket resulterade i sammanlagt 2183 punkter. Den visuella analysen utgick sedan 

från var och en av punkterna för att finna områden synliga från någon av dessa punkter. 

Fler och tätare punkter hade resulterat i fler synliga områden men ökat tidsåtgången för 

analysen. Därmed underskattas de påverkande områdenas area något i detta arbete. Om 

analys istället görs för enskilda områden skulle tätare punkter kunnat användas vilket 

skulle bidra till ett resultat som ligger närmre sanningen. Resultatet av områden med 

visuell påverkan delades sedan in i bufferzoner på 5, 10, 20 och 48 km kring de obrutna 

fjällområdena för att undersöka hur stor del av varje bufferzon som som går att se från 

något av de obrutna fjällen. 

Figur 1: Områden för obrutna 

fjäll med bufferzon på 48 km.  
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Tabell 1: Data använd vid GIS-analys. 

Typ Namn Beskrivning 
Distributör & 

Produktionsdatum 
Källa 

Shapefil 
Uppförda_ 

vindkraftverk.shp 

Existerande 

vindkraftverk 

Manuellt skapat från koordinater 

på vindbrukskollen.se, 2014-04-

20 

http://www.vin

dlov.se/sv/ 

Shapefil 
Beviljade_ 

vindkraftverk.shp 
Beviljade vindkraftverk 

Manuellt skapat från koordinater 

på vindbrukskollen.se, 2014-04-

20 

http://www.vin

dlov.se/sv/ 

Shapefil 
Handläggs_ 

vindkraftverk.shp 

Vindkraftverk under 

handläggning 

Manuellt skapat från koordinater 

på vindbrukskollen.se, 2014-04-

20 

http://www.vin

dlov.se/sv/ 

DEM dtm_50 
DEM, 50 meters 

upplösning 
Lantmäteriet, 2010-07-13 

https://maps.slu.

se/get/ 

Shapefil 
riks_4kap5_riket.s

hp 

Områden för obrutna 

fjäll 
Länsstyrelserna 2014-02-24 

http://projektwe

bbar.lansstyrels

en.se/gis/Sv/Pa

ges/nationella-

geodata.aspx 

Shapefil SWE_adm1.shp 
Administrativa gränser i 

Sverige 
GADM, 2012-01-01 

http://www.diva

-gis.org/  

4. Bakgrund 
Potentialen för vindkraft i Sverige är stor och förhoppningarna på nya den gröna energin är 

höga. Trots en hög optimism från både befolkning och regering sker inte utbyggnaden i 

samma takt som i andra länder där stödet är jämförbart med Sverige (Boverket 2009). År 

2009 togs beslutet att vindkraften ska prioriteras på energimarknaden och att 50 % av den 

totala energianvändningen år 2020 ska genereras från vindkraften (Näringsdepartementet, 

2009), vilket enligt Boverket (2009) innebär att flera hundra vindkraftverk måste tas i bruk 

årligen.  

Trots vindkraftens starka opinion i Sverige och planerna på utökad vindkraftsetablering 

finns områden där vindkraften inte är välkommen. Områden med höga naturvärden såsom 

olika typer av skogs-, odlings- och fjällandskap tillhör dessa mer skyddade områden. 

Nationalparker, Natura 2000-områden, områden för obrutna fjäll och stora delar av de 

svenska naturreservaten är några av de områden där extra hänsyn måste tas och där 

vindkraftverk inte anses höra hemma (Boverket 2009). 
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4.1 Lokalisering av vindkraftsanläggningar 
Var vindkraftverken i slutändan hamnar är beroende på ett flertal faktorer. 2004 fastställde 

Energimyndigheten 49 riksintresseområdena för vindbruk baserat på de olika 

förutsättningarna och andra satta kriterier, se Figur 2. Fyra år senare (2008) utökades 

riksintresseområdena till 431 områden som tillsammans täckte 9742 km
2
 

(Energimyndigheten, 2008). Sedan dess har antalet områden minskat på grund av att nya 

kriterier har tillkommit och i dagsläget är 310 områden fördelade över 20 län fastställda 

som riksintresse för vindbruk. Av dessa är 281 på land och 29 i hav eller insjö och den 

sammanlagda ytan är ca 7800 km
2
 vilket motsvarar ca 1,5 procent av Sveriges yta 

(Energimyndigheten, 2013).  

 

                 Figur 2: Kriterier använda för dagens riksintressen för vindbruk. Källa: Energimyndigheten, 

                2013:15. 

Utnämnandet av riksintressen för vindkraft är viktigt i arbetet mot ett hållbart användande 

av naturresurser i enlighet med miljöbalken kapitel 3 paragraf 8 (Energimyndigheten, 

2013): 

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för 

industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 

vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana 

anläggningar. Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i 

första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 

eller utnyttjandet av anläggningarna (SFS, 1998:808;6). 
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4.2 Obrutna fjäll  
Redan i början på 1900-talet inrättade Sverige sina första nationalparker för att skydda 

värdefulla naturområden. År 1909 inrättades Europas första nationalparker i bland annat 

Sarek och Abisko. Under andra halvan av 1900 bedömdes nationalparker inte vara 

tillräckliga för att bevara områdens ursprunglighet och 1972 antogs sju områden av 

riksdagen som benämndes ”väglösa vildmarksområden”. Året efter utökades det till 14 

områden och fick då benämningen ”obrutna fjällområden”. Det var vetskapen om 

fjällvärldens betydelse både som natur- och kulturmiljö som bidrog till initiativet om att 

avgränsa områden som områden för obrutna fjäll (Boverkets, 2005).  

Den 29 april 1982 beslutade den svenska riksdagen om den definitiva gränsdragningen av 

de 13 svenska fjällområden som skulle klassas som obrutna fjäll, se Figur 3. Områdena 

skulle skyddas från exploatering och extra hänsyn skulle tas till naturvärden och 

kulturvärden samt till områdenas friluftsliv och rennäring (Proposition 1977/78:31). Idag 

är de obrutna fjällen inte så obrutna som beslutsfattarna avsåg när beslutet togs. Ett flertal 

exploateringar förekommer inom områdena och väl utanför gränserna är acceptansen för 

fortsatt utnyttjande hög. Boverket (2005) visar att exploateringar som enligt lagstiftningen 

inte önskas inom områdena trots allt existerar i relativt stor utsträckning.   

De obrutna fjällområdena täcker 

tillsammans 47545 km
2
 vilket motsvarar 

en tiondel av Sveriges yta
1
 och är belägna 

i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och 

Norrbottens län.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Områden för obrutna fjäll 4 kap. 5 § miljöbalken 

                                                 
1
 Uträknat från shapefil riks_4kap5_riket.shp och SWE_adm1.shp 
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De 13 områden avgränsade för att bevara en obruten fjällmiljö i Sverige nämns i 

miljöbalken kapitel 4 paragraf 5: 

Inom fjällområdena Långfjället-Rogen, Sylarna-Helags, Skäcker-fjällen, 

Burvattnet, Hotagsfjället, Frostviken-Borgarfjällen, Marsfjällen-Vadofjällen, 

Artfjället, Tärna-Vindelfjällen, Sarek-Mavas, Kebnekaise-Sjaunja, Rostu och 

Pessink får bebyggelse och anläggningar komma till stånd endast om det 

behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga 

forskningen eller det rörliga friluftslivet. Andra åtgärder inom områdena får 

vidtas endast om det kan ske utan att områdets karaktär påverkas (SFS, 

1998:808;8). 

4.3 Storslagen fjällmiljö  
Riksdagen fastställde den 28:e april 1999 15 miljökvalitetsmål som beskriver hur man 

önskar att miljön ska vara år 2020. Ett av målen är miljömålet ”Storslagen fjällmiljö” vars 

mål är att skydda den känsliga svenska fjällmiljön från exploatering och allmänt 

utnyttjande av dess natur- och kulturvärden. Vindkraftsetablering är en av de aktiviteter 

som hotar de svenska fjällen och som har en negativ effekt på bland annat friluftsliv och 

känslan av en orörd natur som målet ämnar bevara (Miljömål, 2014:a).  

Miljömålet för Storslagen fjällmiljö lyder: 

Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska 

bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. 

Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar 

(Naturvårdsverket, 2012;22). 

Miljömålet följs upp genom tio indikatorer som visar på trender och andra tecken på hur de 

svenska fjällen mår samt om målet uppnås. Av de tio indikatorerna är sju specifikt 

fastställda för att övervaka just miljömålet Storslagen fjällmiljö. De sju indikatorer som 

följs upp är buller i fjällen, exploatering i fjällen, skyddade fjällmiljöer, antal häckande 

fåglar, antal järvar, antal renar samt antalet terrängskotrar som uppfyller bullerkrav 

(Miljömål, 2014:a). 

4.4 Landskapsbegreppet 
Begreppet landskap började på 1920-talet att användas flitigt av geografer och är än idag 

ett vida använt begrepp inom ämnet men är fortfarande omdiskuterat och utan en klar och 

tydlig definition. Kulturgeografer ser landskapet som en subjektiv plats där människors 

individuella erfarenheter är det som skapar landskapet. Detta skiljer sig mot 

naturgeograferna som till större del ser landskapen som en fast bestämd plats med 

specifika egenskaper och en tydlig struktur vilket bidrar till att landskapsbegreppet alltid 

kommer ligga mellan vad som anses objektivt och subjektivt (Böhler, 2004). 
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För att bättre förstå begreppet landskap kan det ses utifrån tre perspektiv: det sociala, det 

estetiska och det funktionella. Det estetiska är mer eller mindre självförklarande med fokus 

på hur lanskapet framkallar känslor och reaktioner hos människan. Det funktionella är mer 

inriktat på hur nyttigt ett landskap är, det vill säga till hur stor del det känns som att 

landskapet har en funktion. Ett tydligt exempel är att lantbrukaren anser att ett vackert 

landskap är där grödorna växer bra eller att skogsbrukaren anser att ett kalhygge är vackert. 

Det sociala landskapet ämnar stället uppmärksamhet åt de sedvänjor som gäller om vad 

som hör samman och att upplevelser har ett sammanhang både historiskt, kulturellt och 

socialt (Böhler, 2004).  

4.5 Platsens betydelse 
Studier kring människors koppling till olika platser är ett brett ämne med många 

underkategorier. De är så pass många att det ofta blir problem att förstå vilket begrepp som 

syftar på vad. Några av de vanligaste begreppen är platstillhörighet, platsidentitet och 

platskänsla (Hidalgo & Hernandez, 2001).  Begreppet plats har även förmågan att beskriva 

både de fysiska attributen hos en plats samt platsens mening och betydelse för olika 

grupper och individer (Devine-Wright, 2009). 

Platstillhörighet är ett komplicerat begrepp som tar itu med människor eller gruppers 

emotionella och kognitiva band med platser de anser som hemma eller platser de av någon 

anledning känner extra starkt för (Devine-Wright & Howes, 2010; Hidalgo & Hernandez, 

2001). Platstillhörighet är även nära besläktat med begreppet platsidentitet som syftar på 

att platsers symboliska och fysiska attribut har en direkt påverkan på människors känsla för 

den specifika platsen. Platsens betydelse är därmed mer än bara en plats i rummet och kan 

betyda mycket både socialt och personligt. Naturområden är vanliga för den typen av 

känslor och är ofta kopplade till avkoppling och fysisk restaurering (Devine-Wright & 

Howes, 2010). Människors uppfattningar om vad som anses naturligt samt människans 

koppling till olika platser är väldigt föränderligt. Bland annat religion har bidragit till att 

människors starka kopplingar till platser som andra kan ha svårt att förstå storheten i. 

Dagens socio-tekniska utvecklingen har bidragit till att vi påverkar naturliga platser på ett 

sätt som vi inte tidigare gjort. Allt från urbanisering till plöjandet av jordbruksmarker har 

under lång till förändrat den naturliga miljön till en, av människan, skapad miljö. Därför 

har begreppet naturligt kommit att ändras i samband med människans utveckling. 

Begreppet natur var länge synonymt med ord som okänt och mystiskt, vilket bidrog till 

känslan av att naturen inte var kontrollerbar. I samband med bland annat industriella 

revolutionen uppkom en känsla av kontroll över naturen och naturen sågs plötsligt som 

något som kunde användas och utnyttjas. Det bidrog till att den nya bilden av naturen kom 

att präglas av att människan ägde den och inte levde i harmoni med den. Idag anses alla 

naturliga system att på något sätt vara präglade av mänsklig närvaro eller påverkan (Corner 

et al, 2013).  
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Förändringar av platser eller områden nämns ofta som hot mot platsidentiteten eller som 

störning av platstillhörigheten. Störningen delas in i tre steg: före, under och efter 

förändring. Före förändringen handlar det om att individen i fråga försöker förbereda sig 

för förändringen genom att bland annat föreställa sig förändringen mentalt. Under själva 

förändringen triggas sedan de negativa känslorna av förlust, ångest sorg eller ilska för att 

sedan försöka bearbetas efter att förändringen skett. Vilken typ av förändring det talas om 

spelar mindre roll, det vill säga om det är omlokalisering av individen i fråga, eller om det 

är förändring av platsen på grund av exempelvis nybyggen eller andra fysiska förändringar. 

Attityder till förändring varierar beroende på en människas koppling till platsen. Ett 

exempel är att människor vars koppling till platser är baserad på avkoppling och rekreation 

överlag är mer negativ än människor som ser platsen som en plats som levande och andas 

och där processer kontinuerligt pågår. Vad detta innebär är att invånare på landsbyggden 

som bor eller arbetar på platsen är mer positiva till förändring gentemot människor som ser 

platsen som ett ställe för avkoppling under semestrar och andra lediga tider. Problemet 

bygger i grund och botten på de förutfattade meningar som finns om platsen och att ju mer 

en plats ses som naturmässig desto mer uppkommer motsättningar mot eventuella 

industriella förändringar (Devine-Wright, 2009; Devine-Wright & Howes, 2010). Ju 

starkare en individ känner för en plats och hur starkt han eller hon känner en 

platstillhörighet påverkar till stor del hur han eller hon kommer att engagera sig i 

eventuella förändringar. Det kan bidra till ett starkt motstånd mot de typer av förändringar 

som anses påverka platsen negativt men kan även bidra till starkt stöd för de typer av 

förändringar som anses påverka platsen positivt. Den förutfattade meningen att stark 

platstillhörighet är direkt korrelerad med ovilja att förändra stämmer därför inte enligt 

Devine-Wright (2009). Huruvida förändringen är social eller fysisk påverkar också den 

lokala opinionen där de är de sociala, de som påverkar känslan av tillhörighet till platsen, 

som oftast bidrar till störst platsstörning och därmed även störst motstånd. (Devine-Wright, 

2009). Dan van der Horst (2007) nämner vikten av att undersöka platsidentitet, 

platstillhörlighet och platskänsla när vindkraft studeras, detta i samband med att allt fler 

studier påvisar dess betydelse för lokal acceptans. 

4.5.1 Fjällmiljön 

Att olika platser lockar till sig olika mycket människor är inte konstigt. Olika platser har 

olika typer av egenskaper och bidrar därför till olika typer av upplevelser och känslor. En 

plats som för många bidrar till bland annat rekreation, avslappning och fritid är fjällen. 

Tiden vi spenderar utomhus i naturen ökar och fler människor väljer att spendera sin lediga 

tid i fjällmiljön, mycket på grund av dess naturskönhet, friska luft och varierande 

topografi. Dessa fjällmiljöer har även en stor variation av naturtyper med allt från kalfjäll 

och stora skogsområden till sjöar, bäckar och andra vattendrag. Betydelsen av ett varierat 

och naturskönt landskap går utanför det personliga och det känslomässiga och ett 

naturskönt landskap är även viktigt inom turismen och ger en fördel gentemot andra 

turistområden. En visuell påverkan på landskapet kan därför påverka mer än bara 
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personliga värderingar (Schirpke et al, 2013). Schirpke et al (2013) nämner vidare hur det 

även finns en tydlig korrelation mellan storslagan vyer och naturskönhet. Det betyder att 

vyer som sträcker sig över större arealer anses vara mer natursköna och vackra än vyer 

som endast sträcker sig korta sträckor. Det är en av anledningarna till varför fjällmiljöer 

ofta anses vara de vackraste miljöerna som går att uppleva. Studien visade även att ju fler 

lager som en vy hade (förgrund, bakgrund, horisont etc.) desto vackrare ansågs den vara.  

Många lager är vanligt i fjällmiljöerna vilket bidragit till att de anses vara bland de mest 

natursköna miljöerna. Figur 4 visar resultatet av studien gjord av Schirpke et al (2013) 

samt de bilder som respondenterna rangordnade. Figuren visar just det faktum att ett 

homogent landskap inte anses lika vackert som ett landskap med högre visuell mångfald.  

        

Figur 4: Fyra landskapsvyer med olika antal lager (till exempel förgrund, bakgrund, horisont osv). 

Respondenter uppmanades rangordna bilderna uppifrån och ned där överst motsvarar vackrast vy. Detta är 

ett sammanvägt resultat från 253 respondenter. Källa: Schirpke et al, 2013:5. 

4.6 Konflikten mellan vindkraft och landskap 
Ett av vindkraftens största problem är restriktioner gällande markanvändning. Områdena 

som anses lämpliga måste uppfylla ett flertal kriterier, bland annat vad gäller vindhastighet, 

närhet till elnät samt att det inte krockar med olika natur- och kulturintressen (Rodman & 

Meentemeyer, 2006). Eftersom förutsättningarna för vindkraft oftast är lämpligast i rurala 
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miljöer uppkommer ofta en konflikt mellan rurala och mer industriella eller urbana 

värderingar som vindkraften ger upphov till. Vissa ser diskursen som en konflikt mellan 

utveckling och naturskydd som handlar om bevarandet av miljön kontra socioekonomisk 

utveckling. Konflikten mellan vindkraft och naturlandskap är däremot en konflikt olikt 

någon annan då argumenten på båda sidor anses värna om naturen och miljön. De som är 

för vindkraft anser sig agera i naturens intresse i och med vindkraftens rena och 

miljövänliga energi, detta samtidigt som nejsägarna också anser sig värna om naturen då de 

tycker att vindkraften förstör det naturliga och ursprungliga i naturlandskapet (Warren et 

al, 2005). Konflikten i vindkraftsfrågan är därför en konflikt mer eller mindre uteslutande 

baserat på miljömässiga argument (Wolsink, 2010) och inte som en konflikt mellan miljö 

och ekonomi (Ellis et al, 2009). 

4.7 Attityder till vindkraft 
Vindkraft brukar i de flesta nationella opinionsundersökningarna få starkt stöd samtidigt 

som det möts av stark kritik och ett stort motstånd. Enligt Bell et al (2005) är det just det 

som är vindkraftens största problem, gapet mellan det starka nationella stödet och det 

betydligt svagare lokala stödet. Det nationella stödet, och ibland även regionala stödet, är 

nästintill alltid betydligt högre än vad det lokala stödet är. Detta framträder tydligast vid 

jämförelser mellan de opinionsundersökningar som görs och antalet verk som i slutändan 

godkänns och uppförs. Det höga offentliga stödet för vindkraft återspeglas inte i antal 

godkända vindkraftverk. Det sociala gapet mellan de olika skalnivåerna byggs upp av vad 

som kallas det individuella gapet. Det individuella gapet avser skillnaden mellan en 

individs, generellt sett, positiva inställning till vindkraften som energikälla och dess 

motstånd mot den faktiska etableringen av vindkraftverk i närområdet (Bell et al, 2005).  

Det vanligaste argumentet mot vindkraften är dess visuella påverkan på naturlandskapet. 

Problemet med vindkraften är att områden med bäst vindförhållanden ofta är belägna på 

höga höjder och vindkraftverken syns därför tydligt i landskapet då de placeras där. Dessa 

områden har också tendens att värdesättas just för de natursköna värden som vida vyer 

bidrar med (Warren et al, 2005). Etablering av vindkraft i naturligt topografiskt varierande 

områden bidrar till att de därmed syns betydligt längre sträckor än de gör i plattare 

landskap där vegetation och byggnader lättare kan blockera dem. I fjällmiljöer är läge, höjd 

och lutning några av de parametrar som bidrar till hur långa sträckor vindkraftverk syns 

och hur mycket de påverkar landskapsbilden visuellt (Schirpke et al, 2013). Många 

landskapsplanerare försöker lösa problemen genom att designa turbinerna på nya sätt, till 

exempel genom att ändra höjd, tjocklek och färg. Dock är det inte designen som är den 

störande faktorn utan det som avgör acceptansen för vindkraft baseras mer på om de anses 

höra hemma i landskapet eller inte (Wolsink, 2010). Det är inte endast vindkraftsturbinerna 

i sig som stör vyerna över landskapet. Även de omfattande utbyggnationerna av elnätet 

som ofta utförs i samband med att vindkraften byggs ut påverkar landskapsbilden. 



En obruten fjällmiljö och konflikten med vindkraften 

17 

 

Vindkraften anses därför inte enbart påverka den lokala naturbilden utan att även i 

förlängningen påverka turismen i området negativt (Warren et al, 2005).  

En studie som kvantifierar vindkraftens effekt på landskapet är en studie av Haughton et al 

(2003) som undersöker hur en planerad vindkraftpark utanför Cape Cod skulle påverka 

turismen i området. Studien bestod av respondenter bosatta eller arbetandes i området samt 

turister som fick svara på frågor kopplade till bilder av landskap med eller utan vindkraft i 

horisonten. Studien visade att en vindkraftspark skulle bidra till en markant minskning av 

antal turister vilket skulle bidra till en minskade inkomster motvarandes minst 57 miljoner 

dollar årligen. Den främsta anledningen var den visuella förändringen som ansågs förändra 

områdets identitet.  

Turister i Skottland ansåg däremot att vindkraftsetablering skulle bidra till att landet fick 

en grönare framtoning, något som ansågs kunna bidra till att turismen ökade. Dock uppstod 

det vanliga dilemmat där opinionen generellt sett är positiv på nationell skala men 

betydligt mer negativa på lokal skala (Warren et al, 2005). Lösningen på problemet anses 

av många vara att placera vindkraftverken utanför kusten och därmed minska dess 

landskapspåverkan (Wolsink, 2010). Enligt Devine-Wright och Howes (2010) är det 

däremot den visuella påverkan som är den avgörande faktorn och att även vindkraft 

placerade utanför kusten har en påverkan på landskapet Det betyder att så länge 

vindkraftverken är synliga inkräktar det på vår närmiljö, en närmiljö som vi har en klar bild 

över hur vi vill att den ska se ut och där vindkraftverk sällan passar in (Böhler, 2004). 

Attityderna gentemot vindkraften är däremot väldigt föränderliga och människor tenderar 

att ändra åsikt utifrån var i processen vindkraftsetableringen befinner sig. Undersökningar 

visar att de tenderar att vara mer negativa mot föreslagna vindkraftverk än mot redan 

existerande verk, se figur 5 (Krohn & Damborg, 1999; Warren et al, 2005; van der Horst, 

2007). Människor bosatta i områden med vindkraftverk är därför generellt sett positiva till 

vindkraft. Även närheten till vindkraftverken påverkar inställningen och ju närmre verken 

människor är bosatta desto positivare tenderar de att vara (Warren et al, 2005). Denna 

avståndseffekt gäller både för föreslagna och byggda verk där närhet till föreslagna verk 

leder till negativitet medan närhet till byggda verk istället leder till en positiv inställning.  

van der Horst (2007) förklarar vidare hur den 

förutfattade meningen är att just närhet till 

vindkraftverk är det som bidrar till den negativa 

inställningen gentemot dem. Han nämner även hur 

avstånd från vindkraftverk samt utseendet på 

turbinerna inte är det som egentligen borde studeras 

utan istället hur väl de passar in i det sociala 

landskapet där de ämnas placeras då det påverkar 

inställningen i större grad.  

          Figur 5. Grad av acceptans för 

         vindenergi lokalt  före, under och efter 

         upprättande av vindturbiner. Källa: 

         Krohn & Damborg, 1999:958. 
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Warren et al (2005) förklarar även att hur etableringsprocessen gått till påverkar 

människors attityder. Om vindkraftsetableringen skett utan att invånarna i området fått ta 

del av information eller om de inte fått chansen att delta blir de generellt sett mer negativt 

inställda än om de fått vara mer delaktiga. Bra och tydlig kommunikation mellan 

beslutsfattare och invånare är därför viktigt för att får människor positivt inställda till alla 

typer av förändring och vägen mot acceptans går därför via information och dialog. En 

ytterligare anledning till varför attityder förändras under processer och att människorna 

tenderar att bli mer positiva när verken är byggda är på grund av ljudet, eller snarare 

avsaknaden av ljud. Innan bygget av verken tros ljudet av turbinerna bli störande men när 

väl verken är i drift är detta problem sällan så stort som föreställt. Även Krohn och 

Damborg (1999) nämner hur kritiken mot turbinernas ljud är som störst innan bygget och 

att kritiken nästintill försvinner när de väl är i bruk. Enligt Warren et al (2005) är 

majoriteten av invånarna i områden med vindkraft till och med positiva till vidare 

expansion.  

Skillnader i attityd varierar inte bara utefter avstånd till eventuella vindkraftverk utan 

skillnader går att finna även inom olika samhällen och grupper. En sådan skillnad är 

mellan människor som är födda och uppväxta på en plats gentemot nyinflyttade som flyttat 

till platsen senare i livet som ett livsstilsval. Skillnaden är att de nyinflyttade har en bild av 

landskapet som orört och naturligt. De som växt upp på platsen har en annan syn där de ser 

platsen som något som används och utnyttjas och där förändring inte är något ovanligt. 

Skillnaden mellan vad till exempel sommargäster och heltidsboende anser om vindkraften 

är tydlig där de olika synerna på platsen bidrar till att de heltidsboende är mer positiva till 

skillnad mot de som endast ser platsen som en plats för avkoppling och semester (van der 

Horst, 2007). I Krohn och Damborg (1999) nämns samma fenomen, det vill säga att 

människor bosatta i städer har en annan bild av naturen gentemot människor bosatta på 

landsbyggden. De nämner hur stadsbor har en mer romantisk bild av naturen och därför ser 

vindkraft som en större inverkan på den, till skillnad mot landsbygdsbor som har ett mer 

praktiskt förhållande till naturen och därför är mer positiva till vindkraften. Enligt Warren 

et al (2005) är det frågan om en konflikt mellan användning och välbehag. Böhler (2004) 

nämner vidare hur vindkraften tydligt skiljer sig mot andra så kallade miljövänliga och 

gröna lösningar. Problemet med vindkraften gentemot exempelvis kompostering och 

källsortering är att de lätt kan passas in i samhällets ramar och grundläggande uppbyggnad. 

Vindkraften däremot skapar nya tydliga konstruktioner som på att kraftfullare sätt visar 

upp sig i samhället och som därmed ständigt gör sig påmind.  

Känslighetet för vindkraftsetablering även kan variera mellan olika landskap där vissa 

landskapstyper har en hög känslighet och att vindkraften i andra landskap istället kan 

tillföra nya värden (Boverket, 2009).  Det går bland annat att se vindkraften som en typ av 

gröda för landskapet och ett inslag som kan komma att definiera landskapet i framtiden. Ett 

exempel är Danmark där vindkraften tydligt definierar landets landsbygd och där många 

anser att utan den skulle områden tappa mycket av sin identitet. Detta tyder på att de 
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förutfattade meningar vi har om att människor är positiva mot vindkraft så länge den inte 

finns i vår närhet inte stämmer och att det nästintill är motsatsen som gäller. Ju närmre 

vindkraften människor bor desto positivare är de gentemot dem (Warren et al 2005). 

5. Resultat 
Den geografiska analysen har resulterat i ett flertal kartor och figurer som illustrerar både 

de områden som visuellt påverkar de obrutna fjällområdena samt vindkraftverkens visuella 

påverkan på dessa områden.  

5.1 Visuell påverkan från vindkraftverk 
Genom att extrahera koordinaterna för de idag etablerade vindkraftverk som ligger inom 

bufferzonen på 48 km var det möjligt att tillsammans med den digitala höjdmodellen göra 

en analys på deras visuella påverkan på de obrutna fjällområdena. Vindkraftverkens höjd 

sattes till 125 meter och analysen resulterade i tre kartor där områden över var ett eller fler 

vindkraftverk var synliga.  

De tre kartorna nedan redovsisas utifrån visuell påverkan från dagens vindkraftverk, 

beviljade vindkraftverk samt vindkraftverk under handläggning för att kunna se skillnader i 

dagens och framtidens visuella påverkan. Slutligen föjer en tabell som redogör för hur stor 

del av respektiva område som ett vindkraftverk är synlig från och dett förändras i samband 

med att fler vindkraftverk analyseras.  
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   Figur 6: Områden av obrutna fjäll varifrån det är möjligt att se ett eller flera 

   av dagens existerande vindkraftverk. 

Figur 6 visar de områden inom de obrutna fjällen varifrån ett eller fler vindkraftverk är 

synliga. Inom bufferzonen på 48 km finns i dagsläget 127 vindkraftverk vilka har en 

visuell påverkan på ca 3200 km
2
 (6.8 procent) av de obrutna fjällområdena. Analysen visar 

även att den visuella påverkan skiljer sig mellan de olika områdena där vissa är mer 

påverkade än andra av vindkraftens närvaro. I dagsläget är det i områden som 

Hotagsfjällen och Sylarna-Helags möjligt att se vindkraftverk från 54 respektive 25 

procent av området vilket gör det till de två mest visuellt påverkade av de 13 obrutna 

fjällområdena. I Pessinki i de nordöstliga delarna av fjällen är det däremot endast möjligt 

att se ett vindkraftverk från mindre än 1 procent av området.  
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     Figur 7: Områden av obrutna fjäll varifrån det i framtiden kommer att vara möjligt att 

     se ett eller flera av dagens vindkraftverk eller ett för framtiden redan beviljat 

     vindkraftverk.  

När de beviljade vindkraftverken tas med i beräkningen av den visuella påverkan på de 

obrutna fjällen ökar antalet vindkraftverk till att innefatta 231 vindkraftverk, se Figur 7. 

Vindkraftverken som i framtiden kommer att finnas i de svenska fjällen kommer att 

påverka 4088 km
2
 (8.6 procent) av de obrutna fjällen, en ökning på ca 2 procentenheter 

från de idag existerande vinkraftverken. Det kommer att innebära att det fortfarande är 

områden som Hotagsfjällen (62 procent) och Sylarna-Helags (30 procent) som är mest 

påverkade och där Pessinki fortsatt påverkas mindre än 1 procent. I samband med de nya 

vindkraftverken kommer den visuella påverkan att öka på nästintill alla områden. De 

områden vars visuella påverkan förblir konstant är de nordligaste områdena Pessinki som 

stannar på 0.6 procent och Rostu som stannar på 3.2 procent. Det område som de framtida 

beviljade vindkraftverk kommer att påverka extra mycket är Tärna-Vindefjällen vars 

påverkade område nästintill fördubblas från 8.4 till 14.7 procent. Dock varierar påverkan 

från verk till verk där exempelvis verket i korridoren mellan Sarek-Mavas och Kebnekaise-

Sjaunja trots allt får en begränsad påverkan, detta då det kommer placeras i en djup dal. 
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Figur 6 och Figur 7 visar vindkraftens visuella påverkan i dagsläget samt hur den i 

framiden kommer att bli. Figur 8 visar hur framtiden ser ut baserat på om de verk som idag 

är under handläggning blir godkända och slutligen uppförda. I detta scenario kommer 6018 

km
2
 (13.1 %) av de obrutna fjällen att vara visuellt påverkade av vindkraft. Hotagsfjällen 

och Sylarna-Helags kommer alltjämt att vara de mest påverkade områdena med 63.5 och 

33.0 procent påverkat. Om scenariot blir verklighet kommer effekten att bli som störst på 

de norra områdena där Rostu och Sarek-Mavas fördubblas från 3.2 till 6.5 procent 

respektive 6.7 till 12.9 procent. I Kebnekaise-Sjaunja nästan tredubblas det visuellt 

påverkade området från 3.7 till 10.1 procent men den största skillnaden går att se i Pessinki 

vars visuellt påverkade område ökar från 0.6 till 19.7 procent.  

Figur 8: Områden av obrutna fjäll varifrån det i framtiden 

kommer att vara möjligt att se ett eller flera av dagens och för 

framtiden beviljade vindkraftverk samt något av de som i 

dagsläget är under handläggning. 
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Tabell 2: Andel av område visuellt påverkat av vindkraft utifrån dagens och framtidens vindkraftverk. 

Område för 

obrutna fjäll 
 

Andel (%) visuellt 

påverkat av vindkraft 

(Existerande verk) 

Andel (%) visuellt 

påverkat av vindkraft 

(Existerande verk & 

beviljade verk) 

Andel (%) visuellt 

påverkat av vindkraft 

(Existerande verk + 

beviljade verk & verk 

under handläggning) 

Rostu 3.2 3.2 6.5 

Pessinki 0.6 0.6 19.7 

Kebnekaise-Sjaunja 3.2 3.7 10.1 

Sarek-Mavas 4.5 6.7 12.9 

Tärna-Vindefjällen 8.4 14.7 16 

Artfjällen 3.5 4.5 5.0 

Marsfjällen-

Vardofjällen 

15.7 19.1 21.5 

Frostviken-

Borgarfjällen 

16.2 16.5 17.2 

Hotagsfjällen 54.0 62.3 63.5 

Burvattnet 8.1 9.6 10.0 

Skäckerfjällen 15.8 17.5 19.1 

Sylarna-Helags 25.0 30.1 33.0 

Långfjället-Rogen 9.5 9.6 9.6 

Total påverkan 6.8 8.6 13.1 

 

I Tabell 2 redovisas hur stor del av varje område som är visuellt påverkat av vindkraft i de 

tre olika anlyserna. Att områdenas totala påverkan kan anses lågt beror till stor del på att de 

områden vars påverkan ligger på låga nivåer samtidigt är de områden med största areal 

vilket drar ner den totala påverkan till nivåer som kan anses låga.  

5.1.1 Visuell påverkan inklusive 3 km bufferzon 

En bufferzon på 3 km placerades därefter kring alla de områden som visuellt påverkas av 

vindkraften inom de obrutna fjällen. Detta baserades på den zon som Naturvårdsverket 

(Miljömål, 2014:b) satt som en bufferzon gällande känslan av exploatering och påverkan. 

Resultatet av denna analys visade att de områden som enligt Naturvårdsverket kan anses ha 

en känsla av exploatering eller påverkan (ligger inom 3 km från ett visuellt påverkat 

område) ökar markant från tidigare kartor över visuell påverkan. 
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Figur 9 nedan visar att 26625 km
2
 idag kan anses ha en känsla av exploatering och detta 

motsvarar 56 procent av de obrutna fjällen.  

 

 

Figur 9: Områden av obrutna fjäll som idag har en känsla av exploatering  

eller påverkan. 
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Figur 10: Områden av obrutna fjäll som i framtiden kommer att ha en känsla av  

exploatering eller påverkan. 

Figur 10 ovan visar att bufferzonen på 3 km i framtiden kommer att resultera i att 29478 

km
2
 (62 procent) av de obrutna fjällen i framtiden kan anses ha en känsla av exploatering. 

Detta i samband med att de beviljade verket uppförs.  
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Figur 11: Områden av obrutna fjäll som i framtiden kan komma att ha en känsla av  

exploatering eller påverkan. 

Figur 11 visar slutligen att om alla de vindkraftverk som för tillfället är under 

händläggning i slutändan godkänns kommer 361342 km
2
 (76 procent) av de obrutna fjällen 

ha en känsla av exploatering.  

Att innefatta zonen för exploatering har visat att stora ökningar från resultatet som endast 

visar den visuella påverkan från vindkraftverken i sig och inte känslan av exploatering.   

5.2 Områden som visuellt påverkar de obrutna fjällen 
Denna analys syftar på att undersöka vilka områden inom fyra olika bufferzoner som 

visuellt påverkar de obrutna fjällen, något som skulle kunna användas som underlag vid 

placering av framtida vindkraftsanläggningar. Placering av vindkraftverk inom de mest 

lämpliga områdena skulle därmed minimera vindkraftens effekt på de obrutna fjällen. 
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Figur 12: Områden som visuellt påverkar de obrutna fjällen (5 km bufferzon). 

 

Figur 13: Områden som visuellt påverkar de obrutna fjällen (10 km bufferzon). 
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Figur 12 visar de områden inom en bufferzon på 5 km som har visuell påverkan på någon 

av de 2183 observationspunkter som placerats i de obrutna fjällområdena. Bufferzonen har 

en area på 13445 km
2
 och analysen visar att 8067 km

2
 (60 procent) av bufferzonen är 

synlig från en eller flera av observationspunkterna.  

Figur 13 visar motsvarande analys med en bufferzon på 10 km vars area är 23424 km
2
. 

Arean av det synliga området har gått från att täcka 8067 km
2
 (60 %) av 

femkilometersbuffern till att täcka 13177 km
2
 (56 %) av tiokilometersbuffern.  

 

Figur 14: Områden som visuellt påverkar de obrutna fjällen (20 km bufferzon). 

I Figur 14 som visar bufferzonen på 20 km, vilket motsvarar 40192 km
2
, visas att det 

synliga området på 19696 km
2
 nu motsvarar mindre än hälften av bufferzonen och området 

som nu är synligt motsvarar 49 procent. 

I Figur 15 visas hur stor del av det totala avgränsade området på 48 km (79435 km
2
) som 

visuellt påverkar de obrutna fjällen. Resultatet av analysen var att 36540 km
2
 (46 %) av det 

totala studieområdet visuellt påverkar någon av de slumpvis utplacerade 

observationspunkterna. Det är även tydligt i Figur 15 att den visuella påverkan fortsätter 

utanför bufferzonen då stora delar av zonens yttre kant är klassad som synlig. Dock är det 

inte relevant då studien är rumsligt avgränsad till att endast innefatta ett område på max 48 

km från de obrutna fjällen. 
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Figur 15: Områden som visuellt påverkar de obrutna fjällen (48 km bufferzon). 

Analysen av de obrutna fjällområdenas visar att för varje utökad bufferzon minskar 

andelen som är synlig. Ett vagt mönster är att vid varje fördubbling av bufferzonens radie 

minskar andelen synlig area med ca 5 procent. Om detta är en tillfällighet eller om 

mönstret även gäller vid andra radier går inte att veta av denna studie. Dock ökar arean av 

de områden som visuellt påverkar de obrutna fjällen.  

6. Diskussion 
Användningen av en digital höjdmodell med 50x50 meters upplösning ger tillräckligt 

detaljerad information om den visuella påverkan från vindkraft. Även antalet punkter för 

att beräkna de områden som visuellt påverkar de obrutna fjällen kan anses tillräcklig. Fler 

punkter hade bidragit till ett mer detaljerat resultat där fler områden klassats som visuellt 

påverkade men tidsmarginalen för studien möjliggjorde inte för fler punkter. Resultatet av 

analysen kan därför ses ligga i underkant av den verkliga arean. Det är i sammanhanget 

värt att notera att visuell påverkan för vägdragning och annat etablering inte innefattas i 

studien och kan därför bidra till en ökad känsla av exploatering och påverkan.  

Ett problem med den 48 km stora bufferzonen som studien är avgränsad till är att det 

skapade ett område som i nord-sydlig riktning var större än de satta 48 km, detta då 

bufferzonen var analyserad som en helhet. Det bidrog till att vissa pixlar inom de obrutna 

fjällområdena som ligger mer än 48 km från ett vindkraftverk kan ha blivit klassade som 

visuellt påverkade. Områden klassade som synliga torde därför vara färre än vad denna 
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studie visat. Problemet kan elimineras genom att göra analysen för varje område separat 

men detta har inte gjorts i denna studie på grund av den tid en sådan analys hade tagit och 

att eventuella resultatförbättringar inte står i relation den extra tiden som krävts. I det 

anseende kan studien ses som en pilotstudie där separata bufferzonen för varje område kan 

göras vid behov. Problemen med bufferzonen är, enligt mig, studiens största svaghet men 

skulle kunna elimineras om analyser istället körs på de 13 områdena separat. Dock anser 

jag att resultatet mer än väl ger en korrekt bild över hur vindkraften visuellt påverkar de 

svenska fjällen.   

Då alla svenska områden för obrutna fjäll studerats kan denna studie ses som en förstudie 

som ger en generell bild av hur väl vindkraftverk i fjällmiljöer påverkar sitt närområde 

visuellt. Den använda metoden är därför även användbar vid eventuella analyser över 

mindre avgränsade områden. Beroende på studieområdets storlek skulle även en mer 

högupplöst höjdmodell eller fler utplacerade punkter kunna användas för att få mer 

detaljerade resultat. Att vindkraftverken antas ha en höjd på 125 meter är även detta en 

generalisering, om höjden istället antagits vara 100 eller 150 meter skulle resultatet vara 

annorlunda. Därför skulle mer detaljerad data över de enskilda vindkraftverkens höjd 

kunna göra resultatet mer sanningsenligt.  

Vad gäller visuell påverkan från vindkraften på de obrutna fjällen är metoden bra och har 

fyllt sitt syfte. Dock är det svårt att utifrån studiens resultat finna lämpligt avstånd att 

placera bufferzoner på då andelen visuellt påverkat område var högt vid alla de fyra 

bufferzonerna. Vid placering av bufferzoner kring de obrutna fjällen anser jag att 

kvalitativa studier likt Bishops (2002) är mer passande, det vill säga att kvalitativa visuella 

analys över hur nära vindkraftverken måste vara för att vara synliga eller anses störa vyn är 

mer passande för att undersöka placeringen av nya bufferzoner.   

De generaliseringar som gjorts i studien är främst baserade på den för studien satta 

tidsramen samt det rumsligt avgränsade området och det finns flertal förändringar som 

skulle kunna göras för studier över mindre områden. Baserat på det avgränsade 

studieområdet och de ställda frågeställningarna anser jag att metoden fungerat bra och att 

den fyllt sitt syfte.  

6.1 Resultatdiskussion  
Satsningen på vindkraft i Sverige är stor och regeringsbeslutet att 50 % av den svenska 

elen ska komma från vindkraft innan år 2020 är ett tydligt tecken på att vindkraften är på 

framfart i landet (Näringsdepartemenetet 2009). Även antalet riksintressen för 

vindkraftverk sägs öka i framtiden (Energimyndigheten, 2013) vilket också är en tydlig 

indikation på att vindkraften i Sverige är i en uppbyggnadsfas och att vi de kommande sex 

åren kan vänta oss en kraftig ökning av antal vindkraftverk i landet. Även vindkraften i EU 

är på frammarsch och därför är studier om vindkraftens påverkan på landskapet viktiga i 

försök att minimera de negativa effekterna av utbyggnaden.  
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I denna studie har tre omständigheter studerats där existerande och beviljade vindkraftverk, 

samt vindkraftverk under handläggning, använts och analyserats utifrån visuell påverkan. 

Att utgå från att alla de vindkraftverk som är under handläggning kommer att byggas kan 

anses överdrivet och det går att argumentera för att de inte ger en rättvis bild av en 

kommande vindkraftsetablering. Dock nämner Boverket (2009) att om regeringen ska nå 

målet att 50 % av landets el ska komma från vindkraft år 2020 krävs att flera hundra verk 

tas i bruk årligen. Tillsammans med Warren et als (2005) förklaring kring fjällmiljöernas 

nästintill ultimata vindkraftsförhållanden bidrar det till att fjällen med stor sannolik 

kommer få se fler vindkraftverk i framtiden och att de verk som idag är under 

handläggning i själva verket har stor chans att bli beviljade och därefter uppförda. Vi kan i 

framtiden därför räkna med en stor vindkraftetablering i de svenska fjällen.  

Den förväntade framtida etableringen av vindkraft kommer med stor sannolikhet att 

påverka de obrutna fjällen kraftigt och studien har tydligt visat att den visuella påverkan 

från vindkraften kommer att öka markant i samband med expansionen. Både resultatet i 

denna studie, fjällens fördelaktiga vindförhållanden (Warren et al, 2005) samt besluten 

fattade av regeringen vittnar om en framtida utbyggnad av vindkraft i fjällen. Däremot är 

fjällen inte gynnsamma ur anläggnings- och infrastruktursynpunkt då långa avstånd till väg 

och nät är kostnadsdrivande. 

Den kommande utbyggnaden kommer att ha tydliga effekter på de obrutna fjällområdena 

och där miljömålet Storslagen fjällmiljö med ”…hög grad av ursprunglighet vad 

gäller…upplevelsevärden samt natur- och miljövärden…” riskerar att påverkas kraftigt av 

vindkraftsexpansionen. Det kommer därför att bli svårt att i framtiden marknadsföra fjällen 

som orörd vildmark om ytterligare etablering fortgår.  

Resultatet har visat att vindkraften har, och kommer att ha, en klar visuell påverkan på 

Sveriges områden för obrutna fjäll. I miljömålet för Storslagen fjällmiljö nämns även hur 

”…särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar…” vilket 

syftar på områden som exempelvis de obrutna fjällen. Då flera av de vindkraftverk som 

idag blivit beviljade ligger i nära, eller direkt, anslutning till de obrutna fjällen och där 

även ett flertal av verken under handläggning också ligger i nära eller direkt anslutning 

anser jag att miljömålet i denna aspekt inte uppfyller sitt syfte. 

Det finns, enligt min mening, tydliga problem mellan att utöka vindkraften enligt det 

regeringsbeslut som ämnar bygga ut vindkraften samtidigt som miljömålet om Storslagen 

fjällmiljö strävar efter en orörd och ursprunglig natur. Problemet blir inte mindre av att 

områden i fjällmiljön är bland de mest lämpliga vindkraftsområdena i landet (Warren et al, 

2005) och att det finns en positiv korrelation mellan visuell påverkan och vindförhållanden 

(Schirpke et al, 2013). Detta vittnar om att mängden vindkraft kommer att öka och att det 

finns en stor risk att de nya verken har en stor visuell påverkan på de svenska fjällen.   
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Kapitel 3 paragraf 8 i miljöbalken beskriver att ”Mark- och vattenområden som är särskilt 

lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 

kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas 

mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana 

anläggningar…”. Detta samtidigt som fjällen ofta uppfyller de krav som vindkraften har 

på sin omgivning. Det betyder att särskilda områden i fjällen enligt kapitel 3 paragraf 8 

borde användas för exempelvis vindkraft, något som kolliderar med miljömålet om 

Storslagen fjällmiljö och skyddade naturvärden. Hur problemet ska lösas och vilken av de 

två som skall prioriteras finns det inga planer på, men det kommer troligtvis att leda till att 

antingen miljömålet Storslagen fjällmiljö eller regeringsbeslutet om 50 % energi från 

vindkraft kommer att misslyckas. Vilken som ska prioriteras vid denna kollision är upp till 

beslutsfattare att avgöra.   

Studiens resultat har som nämnts visat att större och större områden kommer att påverkas 

av vindkraft i framtiden, men huruvida detta är negativt eller inte går åsikterna isär om. 

Warren et al (2005) nämner hur vindkraftsfrågan är en konflikt mellan två sidor där båda 

anser sig värna om miljön. Han beskriver vindkraftensdebatten som en konflikt mellan 

användning och välbehag. Detta anser jag kunna kopplas till det som nämns av van der 

Horst (2007) om att olika människor har olika förväntningar på landskapet och på den 

omgivande miljön där människor uppväxta på en plats ser den som mer föränderlig än 

människor vars koppling till platsen är mer kopplad till semester och avkoppling. Det 

Warren et al (2005) och van der Horst (2007) nämner stöds även av Kohn och Damborg 

(1999) som beskriver hur stadsbor har en mer romantisk bild av naturen än invånare 

bosatta i en mer rural miljö och att stadsborna därför är mer negativa till den inverkan som 

vindkraften har på landskapet. Enligt mig tyder det på att bilden av landskapet och 

förhållandet till platsen är de viktigaste faktorerna gällande acceptans för vindkraft och att 

det är en viktig aspekt att studera i samband med vindkraftsetablering.  

Denna studie har lagt fokus på den visuella påverkan från vindkraftverken men enligt Van 

der Horst (2007) är inte visuell påverkan viktigt över huvud taget utan allt handlar om hur 

väl vindkraften passar in i det sociala landskapet. Samma sociala landskap som nämns av 

Böhler (2004) där platser har en betydelse både socialt, historiskt och kulturellt. Devine-

Wright & Howes (2010) och Wolsink anser å andra sidan att det är det visuella som avgör 

om vindkraften påverkar lanskapet eller inte. Även detta nämns av Böhler (2004), då han 

talar om det estetiska landskapets framkallande av känslor och reaktioner hos individen. 

Böhlers (2004) beskrivning av det funktionella landskapet visar på samma tendenser som 

Warren et als (2005) diskussion om användning och välbehag där vindkraften påverkar på 

det funktionella landskapet och där acceptansen är starkt kopplad till människors 

förhållande till landskapet i fråga. Konflikt mellan det estetiska landskapet, det sociala 

landskapet samt det funktionella landskapet visar komplexiteten i landskapsbegreppet och 

att vindkraften påverkar människors landskapspreferenser på alla tre nivåer. Vilken som är 

viktigast eller till hur stor grad de olika landskapsbilderna påverkas är komplext och 
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väldigt plats- och individspecifikt. Dock går det att utifrån denna studie påvisa att 

vindkraften påverkar alla dessa landskapspreferenser över stora delar av de svenska fjällen.  

Även Schirpke et als (2013) studie som beskriver hur landskap med fler nivåer eller 

dimensioner anses vackrare än mer monotona och endimensionella landskap skulle kunna 

appliceras på vindkraftsfrågan. Det skulle kunna bidra till argument om att vindkraften 

med sin närvaro i fjällen faktiskt bidrar till fler nivåer och fler dimensioner och att 

vindkraften med sin närvaro därmed gör landskapen vackrare. Problemet med vindkraft i 

fjällen skulle däremot vara att det är ett landskap som redan har de olika dimensionerna 

och där vyerna redan anses vara natursköna. 

Dock är grundproblemet med vindkraftens närvaro i fjällen acceptans. Denna acceptans 

gäller både det funktionella, sociala, och estetiska landskapen och åsikten eller 

uppfattningen om att vindkraften hotar någon eller några av de tre.  

I de rumsliga preferenserna för de svenska fjällen innefattas i dagsläget inte vindkraftverk 

och motsättningarna och motståndet mot vindkraften bidrar till att expansionen går 

långsamt. Däremot finns det inget som hindrar vindkraften att i framtiden anses som en 

permanent del av den svenska landskapsbilden. Både åkrar och kalhyggen ser vi idag som 

signifikativa för olika delar av det svenska landskapet (Böhler, 2004) och i länder som 

Danmark där vindkraften är mer etablerad ses den nästintill som en gröda som definierar 

landskapet och som ger det dess karaktär (Warren et al, 2005). Detta kopplat med den 

troliga expansionen av vindkraft i Sverige kan komma att leda till en förändring av 

preferenser som vi idag har på våra landskap och där vindkraften i framtiden kan ha en klar 

plats i den. Detta kan även baseras på att denna studie visat hur mer än 50 procent av de 

svenska fjällen både idag och i framtiden kommer att ha exploaterad och påverkad prägel, 

något som i längden kan komma att förändra våra landskapspreferenser för just dessa 

platser, se figur 9-11. 

Huruvida turismen påverkas av vindkraften råder det delade meningar om. Haughton et als 

(2003) studie visar på exemplet där vindkraften rent teoretiskt skulle bidra till en stor 

ekonomisk förlust årligen på grund av vindkraftsetablering i deras studieområde. Warren et 

al (2005) beskriver å andra sidan hur vindkraften i ett större perspektiv kan ge regioner 

eller områden en grön eller miljövänlig stämpel vilket i sin tur kan öka turismen. Hur 

vindkraften kan komma att påverka de svenska fjällen är oklart men eftersom både obrutna 

fjällområden och Storslagen fjällmiljö vill hjälpa friluftslivet i området är detta viktigt att 

studera innan vidare expansion beviljas. 

Resultatet i studien visar även skillnaden mellan hur stora områden av de obrutna fjällen 

som är visuellt påverkade av vindkraft gentemot de områden som kan anses ha en 

exploaterad prägel. Figur 6, 7 och 8 visar de delarna av de obrutna fjällen som är visuellt 

påverkade av vindkraften medan figur 9, 10 och 11 visar vad som enligt Naturvårdsverket 

(Miljömål, 2014:b) kan anses vara visuellt påverkade områden. Denna markanta ökning 

visar att den visuella påverkan från vindkraften i själva verket är betydligt mycket större än 
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endast de områden som har en direkt visuell påverkan från vindkraftverken och att 

problemet är betydligt större än vad de initiala analyserna visar. Miljömålet om bevarandet 

av en Storslagen fjällmiljö samt de avgränsade områdena för obruten fjällmiljö når idag 

inte de mål uppsatta för dem och framtida vindkraftsetablering i fjällen riskerar att 

försämra förutsättningarna ytterligare.  

Slutligen visar figur 12, 13, 14 och 15 vilka områden som idag inte kan anses påverka de 

obrutna fjällen. Metoden bakom dessa kartor kan i framtiden användas vid fysisk planering 

av de svenska fjällen och kan ligga som grund vid utplacering av nya 

vindkraftsanläggningar så att dessas visuella påverkan minimeras. Riktlinjer för bättre 

planering och lokalisering av vindkraftverk i zonerna utanför de obrutna fjällen kommer att 

krävas för att bibehålla de svenska fjällens ursprunglighet och för att uppnå miljömålet 

Storslagen fjällmiljö.  

7. Slutsats 
Vindkraftverken i de svenska fjällen har visats ha en signifikant visuell påverkan på de 

obrutna fjällen både direkt och indirekt, detta samtidigt som miljömålet Storslagen 

fjällmiljö ser ut att inte nå sitt mål om att bibehålla fjällen ursprungliga och orörda. Detta 

främst då regeringens mål att utöka vindkraftssatsningen kommer att leda till en stor 

visuell påverka på de svenska fjällen och det kommer därför att bli svårt att i framtiden 

marknadsföra fjällen som en orörd vildmark. Däremot kan studier likt denna bidra till att 

framtida planering av de svenska fjällen optimeras på ett sätt så att framtida exploatering 

sker med minsta möjliga skada på de omgivande miljöerna.  

Dock har flertalet studier visat hur landskapspreferenser är föränderliga och att det är 

förändringen i sig som bidrar till motstånd. Vindkraftverk i de svenska fjällen är av idag 

inte en del av vår landskapsbild men en framtida utbyggnad av vindkraften i dessa 

områden kan bidra till att vi i framtiden ser vindkraften som en del av fjällmiljön likt är 

fallet i Danmark idag. 
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