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Förord 
Uppslaget till undersökningen kom ursprungligen från en diskussion med Jimmy Anjevall, 
verksamhetsledare vid Energikontoret i Jämtlands län, då det i nuläget är en väldig expansion 
på vindkraft i Jämtlands län. Han har bidragit med tankar och idéer samt hjälpt till med 
korrekturläsning vilket förtjänar ett stort tack! Ett tack vill jag även ge till alla dem som jag 
har haft kontakt med under uppsatsens gång. Flexibilitet, intresse och gott samarbete har 
genomsyrat alla dessa kontakter. Till slut vill jag rikta ett tack till min handledare Marie 
Stenseke som har bidragit med många goda råd under arbetets gång. 
 
Andrea Franzén 
Göteborg 5 januari, 2010 
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Sammanfattning 
Vindkraft har fått ett kraftigt uppsving i Sverige, dels genom fördelaktig politik och behov av 
förnybara energikällor, men även genom teknikförbättringar vilket gör att vindkraft med 
fördel kan ställas i skogsområden numera. Jämtlands län har stora ytor och möjligheter för att 
etablera vindkraft. Genom en ökad etablering av vindkraft finns det möjligheter för att detta 
kan leda till en lokal och regional utveckling. Därför är syftet med denna uppsats att 
undersöka om satsningar på vindkraft i Jämtlands län kan leda till en ökad regional och lokal 
utveckling. För att uppnå detta syfte har följande frågeställningar ställts upp: 

1. Vilka möjligheter finns det för att vindkraftssatsningar kan påverka den lokala 
ekonomin i Jämtlands län? 

2. Vilka förutsättningar finns det för att nya lokala arbetstillfällen skapas i Jämtlands län 
med hjälp av vindkraftssatsningar? 

3. Finns det andra regionala utvecklingsfaktorer som kan påverkas av en 
vindkraftsutbyggnad? 

4. Hur ser vindkraftssatsningen ut i ett hållbart utvecklingsperspektiv i Jämtlands län? 
 
Uppsatsen grundas därför på teorier som behandlar regional utveckling och även hållbar 
utveckling då samhället måste eftersträva hållbarhet för att överleva långsiktigt. Inom regional 
utveckling finns ingen enskild allmänt accepterad modell för hur tillväxt och utveckling sker 
och vad den utvecklingen är beroende av. I denna uppsats presenteras dock två skolor som är 
ofta förekommande vid beskrivning av ekonomisk tillväxt, enligt Institutet för 
Tillväxtpolitiska Studier (ITPS). Dessa var neoklassisk tillväxtteori samt ny tillväxtteori. 
ITPS, tillsammans med Statistika Centralbyrån, lyfte även fram ett antal indikatorer som 
anses viktiga när det kommer till regional utveckling. Exempel på dessa indikatorer är socialt 
kapital, befolkningsgeografisk struktur, näringslivsstruktur samt dynamik. Det är dessa 
indikatorer som undersökningen analyseras utifrån.  
 
Den empiriska biten i uppsatsen består dels av de målsättningar, strategier och program som 
presenteras både nationell men framför allt regionalt och som utgav grunden för hur man ville 
nå regional utveckling och vilken roll vindkraften förväntades ha i Jämtlands län. För att se 
hur vindkraften har påverkat de faktorer som finns i dessa dokument samt de indikatorer som 
presenterats som intressanta för regional utveckling gjordes ett antal intervjuer som främst 
hade fokus på två kommuner i Jämtlands län, Strömsund och Krokom. Dessa två kommuner 
har vindkraftsetableringar och var intressanta ur två olika aspekter. Strömsunds kommun har 
nyligen etablerat landets, i nuläget, största landbaserade vindkraftspark och är därför 
intressant främst ur synpunkt på sysselsättning och inkommande kapital med mera. Krokoms 
kommun och Offerdals socken däremot har ett antal vindkraftverk men de har framför allt en 
ekonomisk förening som äger ett av vindkraftsverken. Här tittar jag på mer svårmätta 
variabler som framtidstro och bygdeanda. Metoden i uppsatsen har alltså bestått av intervjuer 
samt litteraturstudier av planer, strategier och program. 
 
Slutsatsen för undersökningen är att det finns goda möjligheter för Jämtlands län att få en 
ökad regional utveckling. Detta baseras bland annat på den ökade sysselsättningsgraden, det 
ökade inflödet av kapital, kunskap och personer, en mer dynamisk arbetsmarknad samt en 
tilltagande framtidstro i samband med vindkraftsetableringar. När det kommer till en hållbar 
utveckling är vindkraften en viktig del i att producera klimatneutral el vilket är viktigt i 
omställningen till ett hållbart energisystem samt att en etablering kan leda till både sociala och 
ekonomiska fördelar på lång sikt.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Norrlands inland har länge brottats med problem som svikande befolkningsunderlag och 
stagnerad regional och lokal utveckling. Vilka möjligheter finns det för att vända dessa 
trender? Fokus för att hitta nya energikällor och lösningar på klimatproblematiken har gjort att 
vindkraften har ett uppsving som en lösning på dessa problem. Jämtlands län har börjat satsa 
på vindkraften och förhoppningar finns att denna satsning ska leda till en ökad regional 
utveckling. 
 
Vindkraftstekniken har utvecklats så att vindkraft går att ställa i skogområden, och inte bara 
på mer öppna ytor, utan att det blir för stor turbulens som påverkar effektiviteten av 
energiutvinningen. Det öppnar för fler områden i landet där vindkraft kan vara 
kostandseffektivt att uppföra.  
 
Jämtland är ett län där vindförhållandena är goda och det finns många områden där vindkraft 
kan ställas utan att störa vare sig människor och natur, då Jämtland är relativt glesbefolkat 
med stora områden av skog. Förutsättningar finns därför för att etablera vindkraft. Dessutom 
finns det kommuner i Jämtland där problematiken med negativa utvecklingstrender känns 
igen. Strömsunds och Krokoms kommun, se figur 3, är två kommuner som brottats med dessa 
problem men även har goda förutsättningar för vindkraft. 
 
Regional tillväxt är begrepp som är en grundförutsättning för att få en bygd och ett område att 
fortsätta utvecklas. Dock är det ett begrepp som är mångtydigt och innefattar flera olika 
variabler. Dessa variabler kan både samverka och motverka varandra. Förutsättningar för 
tillväxt spelar även in och dessa förutsättningar påverkas i sin tur av tillväxten. Det gäller 
därför att finna en balans som är långsiktigt hållbar för att inte undergräva de möjligheter som 
finns för utveckling. Även ett långsiktigt hållbart perspektiv kommer in när det kommer till 
vindkraft och möjligheterna för att skifta om dagens energiproduktion till en produktion som 
är förnybar och klimatneutral vilket vindkraften i stort anses vara.  
 
Denna uppsats behandlar begreppet regional och hållbar utveckling och belyser med hjälp av 
olika variabler och indikatorer om vindkraftsetableringar i Jämtlands län kan leda till denna 
utveckling.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är: 
 
Att undersöka om satsningar på vindkraft i Jämtlands län kan leda till en ökad regional och 
lokal utveckling.  
 
För att uppnå detta syfte har följande frågeställningar ställts upp: 

1. Vilka möjligheter finns det för att vindkraftssatsningar kan påverka den lokala 
ekonomin i Jämtlands län? 

2. Vilka förutsättningar finns det för att nya lokala arbetstillfällen skapas i Jämtlands län 
med hjälp av vindkraftssatsningar? 

3. Finns det andra regionala utvecklingsfaktorer som kan påverkas av en 
vindkraftsutbyggnad? 

4. Hur ser vindkraftssatsningen ut i ett hållbart utvecklingsperspektiv i Jämtlands län? 
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1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar geografiskt sett Jämtlands län. De planer och handlingar som studerats 
har främst härstammat från Länsstyrelsen i Jämtlands län samt de två kommuner i Jämtland 
som undersökningen studerat för att lyfta fram vad det finns för möjligheter till regional 
utveckling med hjälp av vindkraft just inom dessa områden. Dock hindrar detta inte från att 
man torde kunna använda sig av de slutsatser som dras i denna uppsats för att förstå andra 
områden med ungefär likvärdiga förutsättningar.  
 
Undersökningen studerade alltså på två kommuner där vindkraftssatsningen har nått långt i 
Jämtlands län i nuläget, Strömsunds och Krokoms kommun, dels för att kunna få så mycket 
information om hur vindkraften har påverkat som möjligt, men även för att det tidsmässigt var 
lagom med att studera på endast två kommuner.  
 
Regional utveckling eller tillväxt definieras ofta i ekonomiska termer och därför har störst del 
av denna undersökning legat på ekonomiska faktorer som arbetstillfällen och inkomster av 
olika slag. Andra indikatorer som presenteras under teoriavsnittet, men är mer svårmätta, som 
socialt kapital och liknande diskuteras dock också i den utsträckning det går att inbringa 
information om detta. Alla aspekter som påverkar tillväxt måste även diskuteras ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Därför görs försök att lyfta fram dessa frågor och möjliga konflikter i 
processen att även möta de krav som finns i samband med en hållbar tillväxt. 
 
I dagsläget finns det ingen vindkraftstillverkar i Jämtlands län, även om uppsatsen i smått 
diskuterar möjligheterna till detta, så därför har huvudfokus legat på att titta på de fyra faserna 
som främst sker i Jämtland, vilka är projektering, byggnation, montering och drift. Än så 
länge har inte den sista delen av vindkraftscykeln nåtts tidsmässigt, nermontering och 
återvinning, då vindkraften bör stå på plats i ca 30 år innan de behöver tas ned och därför är 
inte denna fas medräknad.  
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2 Vad är regional utveckling? 

2.1 Inledning 
Regioner och bygder i dagens samhälle strävar ständigt efter regional utveckling för att föra 
området framåt, både ekonomiskt och socialt. Med insikten av att våra resurser är ändliga har 
även den hållbara aspekten tydligare tagits med i de planer och strategier som görs både på 
nationell som regional nivå. Kapitlet nedan diskuterar de teorier och aspekter som ryms inom 
begreppet regional utveckling och hållbar utveckling. 

2.2 Begreppet regional utveckling 

2.2.1 Inledning 

Regional utveckling eller tillväxt är ett väl använt begrepp både inom den politiska världen 
och inom nationalekonomin. Inom begreppet regional utveckling ryms många olika aspekter, 
allt från ekonomiskt mätbara förändringar till förändringar i hälsa eller syn på framtiden. Ofta 
kan begreppet innefatta en hel del faktorer som är svåra att mäta och jämföra mellan 
regionerna vilket kan uppleva som problematiskt.1 Dessa faktorer och förutsättningar varierar 
både i geografi och tid och påverkar dessutom sig själv genom att tillväxten påverkar 
förutsättningarna som sedan i sin tur igen påverkar tillväxten. Ett exempel på det är att om 
man har en hög tillväxt på grund av goda råvarutillgångar så kan detta slita på miljön så pass 
att förutsättningarna ändras och tillväxten går tillbaka istället.2 Sambandet mellan 
förutsättningar och tillväxt illustreras i figur 1.  
 
        

 
 Figur 1. Samband mellan förutsättningar och tillväxt    
 Källa: Statistiska Central Byrån, Bakgrundsfakta, Regional Ekonomisk tillväxt, 2005 

 
Den teoretiska delen av uppsatsen baserar främst på två skrivelser från SCB och Institutet för 
Tillväxtpolitiska Studier (ITPS), som på ett överskådligt sätt presenterar regional utveckling i 
den vinkel som regeringen och flertalet statliga institutioner ser på den, samt diskuterar ett par 
bakomliggande teorier som utvecklat begreppet. Genom att dessa två institutioner är de som 

                                                 
1 Eliasson, K., Westerlund, O., Regionala tillväxtindikatorer, ITPS, 2003 
2 Statistiska Central Byrån, Bakgrundsfakta, Regional Ekonomisk tillväxt, 2005 
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främst har ansvar för statistik och regionala utvecklingsfrågor ses deras presentation av 
regional utveckling både som pålitlig och relevant. 
  
För att få en uppfattning om hur utvecklingen ser ut i olika regioner använder sig bland annat 
ITPS av olika nationalekonomiska teorier. I deras rapport Regionala tillväxtindikatorer3, 
presenteras två olika skolor inom ekonomisk teori som handlar om tillväxt. Att det är två olika 
skolor som presenteras beror på att det inte finns någon enskild allmänt accepterad modell 
inom detta område. Dock finns en genomgående uppfattning om att långsiktig tillväxt bestäms 
av produktionsnivå och inkomster som i sin tur är beroende av tillgången till 
produktionsfaktorer och teknik. Med produktionsfaktorer menas förenklat arbete, realkapital 
och naturresurser. Modellen för hur tillväxten åstadkoms och förändras varierar dock mellan 
olika teorier. 

2.2.2 Neoklassisk tillväxtteori 

Den neoklassiska teorin menar att den totala nivån på produktion och realinkomst kan växa 
ständigt med ökad realkapitalstock och ökad insats av arbetskraft. Dock kan inte per capita 
inkomsterna växa på lång sikt i frånvaro av teknisk utveckling.  
 
En välkänd modell inom denna teori är Solow-Swan-modellen (1956) som menar bland annat 
att nettoinvesteringar i en produktion ger ett mindre tillskott till produktionen ju större 
kapitalstocken, det totala kapitalet för företaget, är i utgångsläget. Det leder så småningom till 
en långsiktigt permanent ”steady-state”-nivå. Modellen utgår även ifrån att 
teknikutvecklingen är bestämd exogent, alltså att teknikutveckling sker utanför modellen och 
kan därför inte påverkas. Vidare säger denna modell att beroende på om en region ligger 
under eller över ”steady-state”-nivån kommer tillväxten gå olika fort. Ligger regionen under 
nivån går tillväxten fortare än om regionen ligger över denna nivå. 

2.2.3 Ny tillväxtteori 

Ny tillväxtteori är nyare än den neoklassiska (Romer 1986, Lucas 1988) och menar att en 
kontinuerlig ökning av humankapitalet genom utbildning kan ge en varaktig tillväxt i 
produktion och inkomst per capita. Genom en satsning på humankapitalet skulle det ge en 
kontinuerlig ström av innovationer och utökad kunskap som kan ge upphov till tillväxt på 
lång sikt. En vidareutveckling av denna teori innefattar investeringar i forskning och 
utbildning (FoU), produktdiffererade marknader och företag med temporära kunskapsövertag.   
 
Detta är till skillnad från den neoklassiska teorin en endogen tillväxtmodell som menar att det 
är möjligt att förändra inom modellen, till exempel genom att investera i ny teknik. 

2.2.4 Empiriska studier av tillväxt 

Enligt ITPS finns det få moderna empiriska studier av regional tillväxt baserad på ekonomisk 
tillväxtteori. Det som dock går att utläsa är att man inom den neoklassiska teorin betonar 
investeringar i fysiskt kapital i regionala ekonomier medan den nya tillväxtteorin pekar på tre 
viktiga mekanismer för regional tillväxt: produktdifferentiering, tilltagande skalavkastning 
och externaliteter av humankapital.  
 
Några studier (Barro & Salai-Martin, 1999) visar på att fattigare regioner växer snabbare än 
rika regioner, vilket torde vara enligt neoklassiska teorin. Även Lundberg (2001) visar på 
detta. En annan studie (Persson & Malmberg, 1996) drar slutsatsen att befolkningens 

                                                 
3 Eliasson, K., Westerlund, O., Regionala tillväxtindikatorer, ITPS, 2003 



  5 

åldersstruktur och utbildningsnivå påverkar tillväxten positivt, vilket då blir i enighet med den 
nya tillväxtteorin.  

2.2.5 Tillväxtindikatorer  

ITPS har i sin rapport presenterat ett förslag på en övergripande gruppering av 
tillväxtindikatorer och har kommit fram till sex olika grupper. Även SCB (Statistiska Central 
Byrån) lyfter fram ett antal aspekter i sin publikation Regional ekonomisk tillväxt4 som i 
många fall är de samma som dem ITPS tagit fram. Dessa indikatorer kommer att beskrivas 
nedan: 
 
Befolkningsgeografisk struktur är en grupp variabler som inrymmer befolkningstäthet och 
tillgängligheten till andra regioners varu- och arbetsmarknader. Bakgrunden till detta är bland 
annat att ökad befolkningstäthet antas öka tillväxten genom minskade geografiska 
transaktionskostnader och möjligheten till positiva agglomerationseffekter som kan innefatta 
kunskapsspridning mellan företag när de är lokaliserade närmare varandra. En ökad 
tillgänglighet till både den egna regionen och andra regioners arbetsmarknad leder även till 
den markanden blir mer diversifierad vilket antas öka regionernas attraktionskraft och därmed 
framtida tillväxtmöjligheter.  
 
Mänskliga resurser innehåller attribut som befolkningsstruktur, åldersstruktur och 
utbildningsstruktur. Dessa attribut bidrar till tillväxten genom bland annat att 
produktionsnivån är beroende av hur stor del av befolkningen som är i arbetsför ålder och 
även som har rätt utbildning för vad arbetsmarknaden kräver. Höjd kompetens inom ett 
företag kan dessutom sprida sig till andra företag genom arbetsgivarbyten och 
produktkopiering. Dessutom kan positiva externa effekter uppstå i samband med att personer 
och företag höjer kunskapsnivån och leda till en produktivitetshöjning som andra än de som 
bidrag till kunskapshöjningen kan få del av. Socialt kapital återfinns även under denna punkt 
där tio faktorer utpekas som viktiga för en god social grund för ett samhälle. Dessa är 
sysselsättning, inkomst, materiell standard, bostäder, fritid/ledighet, sociala nätverk, politiskt 
deltagande/delaktighet, hälsa samt säkerhet och trygghet 
 
Arbetsmarknadsstruktur och funktion innefattar mått som arbetskraftsutbud, relativ 
arbetslöshetstal och sysselsättningsfrekvens. För att se på en långsiktig tillväxt är den 
långsiktiga jämviktsarbetslösheten som är av större intresse. Orsaker till sådan kan vara 
skillnad i löneflexibilitet och i matchning mellan arbetssökande och lediga arbeten. Även 
skillnader i geografiskt avstånd kan påverka då informations- och rörelsekostnader ökar för 
geografiskt perifera områden. 
 
Näringslivsstruktur består av diversitet i branscher och arbetstillfällena i regionen. Regionens 
arbetsmarknad är mer attraktiv för arbetskraften om det finns en stor variation i näringslivet. 
Dessutom riskerar ett mer ensidigt näringsliv att påverkas hårdare en ekonomisk chock. 
Företagaranda kan även gå under denna punkt för att representera de mer svårmätta 
aspekterna som förmåga att skapa nätverk, social tillit, vilja till risktagande och liknande. Just 
företagaranda verkar vara en aspekt som kan ge en tillväxt år efter år oavsett andra 
förutsättningar.  
 
Inom Infrastruktur och övrigt realkapital finns tre grupper av variabler. Dessa är infrastruktur 
för kommunikationer, produktionskapital och ”social” infrastruktur. Med förbättrade 

                                                 
4 Statistiska Central Byrån, Bakgrundsfakta, Regional Ekonomisk tillväxt, 2005 
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kommunikationer kan transportkostnaderna minska. Även teknikspridning och handel kan öka 
med förbättrad infrastruktur. ”Social” infrastruktur innebär i detta fall utbildnings- och 
forskningskapaciteten vid universitet och högskolor. Dessa har en central betydelse för 
regional, och nationell, tillväxt då de bidrar till den långsiktiga försörjningen av humankapital. 
 
Dynamik innebär indikationer för flöden. Dessa handlar om flöden av varor, arbetskraft, 
information, kapital med mera och indikationerna inom dessa områden har direkt eller 
indirekt anknytning till den regionala ekonomins funktionssätt och produktionsförmåga. Även 
indikationer på flöden inom organisationer såsom införandet av ny teknologi, organisations-
förändringar och arbetskraftsrationalisering ingår i begreppet dynamik.  
 
Statliga satsningar har även visat att de leder till regional tillväxt. Det handlar bland annat om 
satsningar på infrastruktur men även den geografiska fördelningen av statliga myndigheter 
och resurser till utbildning med mera. 
 
Sist ut är de miljömässiga förutsättningar som finns i området och går att utnyttja för tillväxt. 
Dessa kan vara dels råvaror som malm och skog men även tillgången till rekreationsområden 
och intressant natur- och kulturmiljö. Detta är inte viktigt bara för turismen utan kan även 
vara en bidragande orsak till att företag väljer att etablera sig på platsen.   
 
Ovanstående indikatorer går alla att länka till den nya tillväxtteorin som är bredare och 
öppnare för olika aspekters påverkan och betydelse än vad den neoklassiska teorin är. Den 
neoklassiska teorin blir mer inriktad på aspekter realkapital, befolkningsgeografisk struktur, 
mänskliga resurser och arbetsmarknadsstruktur då fokus inom denna modell ligger på att en 
tillväxt uppstår vid ständigt ökande realkapitalstock och ökad insats av arbetskraft. Genom att 
denna modell är exogen, alltså utgår från att teknikutveckling sker utanför modellen, skulle ett 
antal ovanstående indikatorer då inte vara intressanta enligt neoklassiska teorin som 
mänskliga resurser och socialt kapital. Den nya tillväxtteorin däremot utgår som sagt från ett 
perspektiv där det är möjligt att förändra inom modellen och där alla ovanstående faktorer kan 
vara med och påverka en tillväxt.  
 
Balans är nödvändigt att alltid eftersträvas mellan att utnyttja och hushålla med de resurser 
och förutsättningar ett område har. Detta gäller inte bara miljömässiga resurser utan även 
ekonomiska och sociala delar. För att nå en långsiktig tillväxt behövs en hållbar balans vilket 
presenteras i kapitlet nedan. 

2.3 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett begrepp som Bruntlandsrapporten ”Vår gemensamma framtid” 
presenterade 1987 och gavs där definitionen att: 
 
En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationer att 
tillfredsställa sina behov.5 
 
Hållbar utveckling innefattar tre dimensioner, miljömässiga, ekonomiska och sociala. Den 
miljömässiga eller ekologiska delen handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och 
ekosystemens produktionsförmåga och att minska människan påverkan på naturen och sig 
själv till en nivå som är hållbar. Den sociala dimensionen handlar om att bygga ett långsiktigt 
stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Den tredje 

                                                 
5 Nationalencyklopedin, online 2009-12-14 



  7 

dimensionen, den ekonomiska, handlar om att hushålla med materiella och mänskliga resurser 
på långsikt.6 

2.3.1 Nationella miljömål 

För att möta den ekologiska aspekten av hållbar utveckling antogs 15 miljömål 1999 som 
sedan utvidgades till med ytterligare ett mål 2005. Vindkraften påverkar och påverkas även av 
dessa miljömål. Framförallt är vindkraften en viktig pusselbit i omställningen från fossil 
energi till förnybar energi, vilket bidrar till att uppfylla målet med begränsad klimatpåverkan. 
Dock påverkar utbyggnaden av vindkraftverk även andra mål som till exempel levande 
skogar, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, god bebyggd miljö, storslagen 
fjällmiljö och ett rikt växt- och djurliv främst genom byggnadsprocessen.7  

2.4 Sammanfattning 
Regional utveckling består, som detta kapitel presenterat, av ett flertal olika aspekter som är 
mer eller mindre lätta att mäta och jämföra mellan varandra. Det varierar mellan ekonomiska 
aspekter som inkomstnivåer och real kapital, och mer sociala aspekter som företagaranda och 
socialt kapital. Dessa aspekter bör även ses ur ett hållbart perspektiv för att långsiktigt kunna 
säkra en tillväxt. För att kunna förstå hur vindkraften påverkar den regionala utvecklingen i 
Jämtlands län kommer de indikatorer och målsättningar som presenterats i detta kapitel 
användas för att analysera resultaten. Indikatorerna och målsättningarna var även viktiga i 
utgångsläget för empiriinsamlingen då dessa var grunden till de frågor som ställdes.  

                                                 
6 Wikipedia, online 2009-12-21 
7 Miljömålsportalen, online 2009-12-14 
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3 Vindkraft och regional utveckling i Sverige 

3.1 Inledning 
Vindkraften är en förnybar energikälla som regeringen i dagsläget genom sin politik försöker 
underlätta för en etablering i Sverige. Genom olika strategier och målsättningar tas riktningen 
ut på nationell nivå för att satsningar på vindkraft ska kunna ske. Regeringen presenterar även 
sin syn på hur vindkraften kan bidra till regional utveckling och även detta dokument kan 
bidra med riktlinjer för hur vindkraften kan integreras i den regionala utvecklingen. Kapitlet 
nedan presenterar ett antal av dessa målsättningar och strategier samt vilken ekonomi som 
finns inblandad i ett vindkraftsverk som kan gå tillbaka i närområdet för vindkraft. 

3.2 Vindkraft 
Vindkraft är en förnybar energikälla som utnyttjar luftens rörelseenergi till att generera el. 
Vindkraftsverken är oftast igång när det är vindstyrkor på mellan 4 och 25 m/s. Den maximala 
effekten uppstår vanligtvis mellan 12-14 m/s och ett vindkraftverk kan i modern tappning ta 
tillvara ungefär 50 procent av vindens  
energiinnehåll.8                                                                          
 
Sverige byggde sitt första demonstrations-vindkraftsverk på 
1980-talet och sedan 1990 har antalet vindkraftverk stadigt 
ökat, även om det inte gått så fort som man från början 
trodde. I slutet av 2008 fanns det 1 138 vindkraftverk i 
Sverige med den installerade effekten på 1 048 MW. Det 
gav under 2008 en elproduktion på 1,99 TWh.9  
 
Vindkraften är expansiv i hela landet men när det kommer 
till den landbaserade vindkraften ser expansionen främst ut 
att vara i Norrland. 70 procent av de vindkraftverk som 
idag är i drift och som planeras på land och 35 procent av 
den vattenbaserade vindkraften beräknas ligga i Norrland.10  
 
Förutsättningar för vindkraft är inte bara att det ska blåsa       Figur 2. Vindkraftsverk 

 tillräckligt. Möjlighet att koppla upp vindkraftverket mot       källa: www.offerdalsvind.se 
 elnätet är även en förutsättning samt att finna en plats där det inte finns för starka motstående 
intressen. För att nå ut med den kunskap och vetenskap som finns inom detta område har 
Energimyndigheten skapat ”Nätverket för vindbruk” som arbetar för en ökad utbyggnad av 
vindkraft. Med Energimyndigheten som nav finns det sedan fyra noder som har 
ansvarsområdena;11  

- Affärsutveckling 
- Tillstånd och planering 
- Utbildning 
- Arbetskraftsförsörjning och drift- och servicefrågor. 

                                                 
8 Energimyndigheten, online 2009-12-15 
9 Energimyndigheten, Vindkraftsstatistik 2008, 2008. 
10 Svensk vindenergi, Jobb i medvind, 2009 
11 Nätverket för vindbruk, online 2009-12-15 
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3.3 Nationella målsättningar för vindkraft 
Energimyndigheten är den myndighet i Sverige, som på uppdrag av regeringen, ska sätta upp 
mål för vindkraften i Sverige. Detta gjorde senast efter regleringsbrevet 2007och det som 
sattes upp då var ett planeringsmål som sträcker sig till 2020. Detta mål lyder: 
 
Planeringsmål för vindkraft är att i samhällsplaneringen skapa förutsättningar för en årlig 
produktion av el från vindkraft till 30TWh till 2020, där 20TWh bör stå på land och 10 TWh 
planerad i vattenområden.12 
 
Ett planeringsmål syftar till att ge signaler till hur mycket vindkraft som ska kunna hanteras i 
den fysiska planeringen. Detta innebär att planerare på regional och lokal/kommunal nivå i 
översiktsplanerna förbereder och bereder plats för att vid vindkraftssatsningar snabbt kunna 
hantera dessa frågor, detta genom att i den kommunala översiktsplanen lägga fast lämpliga 
områden för vindkraft.  
 
Vid ett genomförande av planeringsmålet på 30 TWh så skulle antalet vindkraftverk i Sverige 
öka från 900 under 2007 till 3 000-6 000 beroende på effekt.13  
 
En storskalig utbyggnad av vindkraften kommer att leda till att behovet för reglerkraft 
kommer att öka för att upprätthålla balansen mellan total införsel och uttaget av el. Även en 
utbyggnad av elnätet kan komma att krävas vilket också bör planeras för i tid då detta är både 
tidskrävande och ger stora ingrepp på miljön medan det även är viktigt för att kunna bidra till 
en snabb expansion av vindkraften. 

3.4 Regeringens syn på vindkraft för möjlig landsbygdsutveckling 
Regeringen ser i sin skrivelse En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges 
landsbygder14 att vindkraftsutbyggnad i glest befolkade områden har potential att medverka 
till ett nyinskott till landsbygdsekonomin genom att skapa fler arbetstillfällen och ge 
landsbygden en mer diversifierad ekonomi. Vindkraftsuppbyggnadens alla delar som till 
exempel planering, projektering, produktion, transporter, montering, drift och så småningom, 
nedmontering och materialåtervinning kommer att kunna bidra till arbetstillfällen på den 
lokala arbetsmarknaden, även om inte alla arbetstillfällen kommer att vara besatta av lokal 
arbetskraft. I och med större satsningar kommer även nya behov att uppkomma som 
servicekontor, fler underleverantörer av vindkraftsverkskomponenter samt en 
kompetensutveckling som sedan även kan sprida sig. Därför kan vindkraften leda till nya 
möjligheter för lokalt företagande och entreprenörskap. Ett tidigt engagemang i processen 
leder förhoppningsvis även till att vindkraften planeras och placeras på ett sådant sätt att det 
passar det lokala samhället och landskapet. Dessutom är chansen större att lokala företag kan 
vara med under uppbyggnadsprocessen om de är med och är intresserade redan i starten på 
processen. 
 
Även nya vindkarteringar, som är viktiga för att kunna göra en så bra planering över områden 
som är riksintressen för vindkraft som möjligt, kan leda till nya arbetstillfällen.  
 
Regeringen jobbar för att på flera olika nivåer underlätta och skapa förutsättningar för 
vindkraften för att så långt det är möjligt kunna nå gällande planeringsmål. Tillståndprocessen 

                                                 
12 Nytt planeringsmål för vindkraften år 2020, , online 2009-11-13 
13 Ibid. 
14 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder, Regeringens skrivelse 2008/09:167, 2009. 
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har underlättats vilket har lett till att tiden för prövning har kortats ned. Länsstyrelserna och 
miljödomstolarna, som är de myndigheter som är de prövande instanserna för vindkraftverk, 
har tilldelats mer medel för att även de kunna korta handläggningstiden. Även kommuner och 
länsstyrelser har fått extra medel för att kunna påskynda planeringsarbetet för vindkraften.  
 
En annan åtgärd för att påskynda vindkraftutbyggnaden är att underlätta för utbyggnad av 
elnätet i samband med en vindkraftspark. Regeringen har därför bestämt att det interna nätet i 
en vindkraftspark får byggas utan krav på nätkoncession, alltså tillstånd för elnätet. Det 
beslutet gör att handläggningstiden för att få igenom alla tillstånd för en vindkraftsutbyggnad 
minskar med flera månader och det underlättar även för planerings- och anläggningsarbetet.   
 
Den svenska energibranschen bedömer att investeringar i vindkraft kommer att uppgå till 
cirka 100 miljarder kronor de närmaste tio åren. Totalt beräknas det investeras cirka 300 
miljarder kronor i energisektorn, därför kan satsningar på förnyelsebar energi fungera som en 
”motor” för den ekonomiska utvecklingen i framtiden.  

3.5 Ekonomi i samband med vindkraft 

3.5.1 Elcertifikat 

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat system, infört i maj 2003, som medför en handel 
av elcertifikat mellan producenter av förnybar el och kvotpliktiga aktörer. Det är alltså inte 
bara vindkraft utan även andra förnybara energikällor som vattenkraft till exempel som kan ta 
del av detta system. Systemet går till så att staten ger elproducenterna ett elcertifikat för varje 
producerad förnybar megawattimme och för att skapa en efterfråga på dessa så är det 
obligatoriskt för elleverantörer och vissa elintensiva företag att inneha en viss kvot elcertifikat 
i förhållande till sin elanvändning/elförsäljning. Fördelen med elcertifikat är att producenterna 
får en extra intäkt utöver elförsäljningen vilket skapar bättre villkor för miljöanpassad el och 
med stöd av elcertifikaten kan förnybara energikällor bättre konkurrera med andra 
energislag.15 

3.5.2 Ekonomiska föreningar 

En ekonomisk förening är en form av förening som karaktäriseras av att den bedriver en 
ekonomisk verksamhet för att främja sina medlemmars ekonomiska intressen. För att en 
ekonomisk förening ska vinna rättskapacitet gäller det att den är kooperativ, vilket innebär att 
medlemmarna på ett eller annat sätt ska utnyttja föreningens tjänster. I en registrerad 
ekonomisk förening är medlemmarna personligt fria från ansvar för föreningens skulder.16  

3.5.3 Markägararrende 

I de fall som vindkraftsverk byggs på mark som inte ägs av vindkraftsägaren/exploatören 
kommer dem berörda markägaren få ett arrende baserat på hur många vindkraftsverk som står 
på marken. Storleken och tillvägagångssättet för arrendet bestäms mellan markägaren och 
exploatören och kan bestå av en fast summa per år eller av en procentsats av vad avkastningen 
blir. Enligt Skoglig samverkan i Norrbotten betalar vissa vindkraftsbolag upptill 100 000 
kr/år17 eller att arrendena på runt 4 procent av omsättningen per vindkraftverk och år vilket 
också ligger på ungefär 100 000 kr/år18. 

                                                 
15 Energimyndigheten, online 2009-12-15 
16 Nationalencyklopedin, online 2009-12-15 
17 Skoglig samverkan, online 2009-12-15 
18 Daniel Duveskog, 2009-11-04, (muntlig källa) 
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3.5.4 Bygdepeng 

Bygdepeng eller bygdeavgift uppstod ursprungligen i samband med vattenverksamhet som 
vattenkraft och är reglerad i förordningen om bygde- och fiskeavgifter (1998:928). 
Bygdeavgiften är en frivillig avgift men den ska gå till ”investeringar för ändamål som 
främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna” (8§).19 
Bygdeavgiften är ett sätt för exploatören att ersätta de som är berörda av vindkraften eller 
vattenkraften men som inte är direkta markägare, alltså de som till exempel bor i närheten av 
dessa anläggningar. Diskussioner finns om att lagstifta för bygdeavgifter när det kommer till 
vindkraft då dessa berör klart fler än markägarna då vindkraften är så synlig på långt håll.20 
 
I dagsläget är det mer regel än undantag att dela ut en bygdeavgift. Enligt uppgifter ligger 
dessa oftast mellan 0,1-0,5 procent av avkastningen.21 Offerdalsvind delar ut en bygdeavgift 
som ligger på 0,3 procent av avkastningen.22  
 
 

                                                 
19 Länsstyrelsen i Jämtlands län, online 2009-12-15 
20Linnerborg, A. Wikhäll, A., Förslag på hur lagstiftning runt bygdeavgifter skulle kunna se ut vid 
vindkraftsutbyggnad samt koppling till ledningsnät, 2008 
21 Gabriel Duveskog, 2009-11-04 (muntlig källa) 
22 Toivo Comén, 2009-11-04 (muntlig källa) 
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4 Metod 

4.1 Inledning 
Kapitlet syftar till att redovisa uppsatsens metod, vetenskapliga bakgrund samt hur jag gått till 
väga för att angripa problemet och därigenom uppnå syftet. Detta kapitel syftar även till att 
bidra till en så transparent uppsats som möjligt då det ska kunna gå att följa 
tillvägagångssättet, vilket bör vara kontrollerbart, samt genom att diskutera detta och de källor 
som används. 
 
Metod beskrivs av Knut Halvorsen i boken Samhällsvetenskaplig metod23 på följande sätt: 
 
Metod är ett systematiskt sätt att undersöka verkligheten på. Vi strävar efter att göra 
upptäckter i den värld som skapats av människor, och genom att använda olika metoder kan 
vi förbättra och skärpa vår förmåga till upptäckter så vi kan se orsakerna bakom 
händelserna, åsikterna bakom handlingarna och de kollektiva eller sociala strukturernas 
betydelse för individers och gruppers åsikter och handlingar.24 
 
Uppsatsen har en metod baserad i en studie av vindkraften i Jämtlands län där empirin 
insamlades genom två nedslag i de två Jämtländska kommunerna, Strömsund och Krokom. 
Detta material jämfördes sedan mot de mål och strategier som Jämtlands län ställt upp samt 
mot de indikatorer som finns för regional tillväxt. Undersökningen pågick under hösten 2009. 
Dessa metoder och dess för- och nackdelar diskuteras vidare i detta kapitel. 

4.2 En induktiv metodansats 
Den samhällsvetenskapliga forskningen är i stor utsträckning präglad av en induktiv 
metodansats. Det innebär att forskaren utgår från verkligheten och med en problemställning 
som inte är helt fastställd kan forskaren göra observationer och studera verkligheten. Därifrån 
skapas sedan teoribildning om fenomenet efter vad forskaren upptäckt i verkligheten. Den 
tolkningslära som ligger i bakgrund för denna metodansats är den hermeneutiska, vilket 
innebär att de regler och lagar som styr mänskligt och samhälligt beteende inte är oförändliga 
utan att vetenskapen är värdeladdad och möjlig att förändra. Motsatserna till dessa begrepp är 
den deduktiva metodansatsen och den positivistiska tolkningsläran. Deduktion innebär att 
forskaren utgår från de teorier som redan finns på ett område och sedan testar denna teori 
genom att försöka falsifiera en hypotes som är uppställd med utgång från de bakomliggande 
teorierna. Positivismen grundar sig främst i naturvetenskapen som hävdar att vetenskapen är 
neutral och värdefri.25  
 
Denna uppsats grundar sig på en induktiv metodansats då jag utgått från en frågeställning med 
förankring i verkligheten för att sedan göra observationer i densamma. Utifrån dessa 
observationer dras slutsatser med stöd av teoribildning från olika håll inom regional 
utveckling.  

4.3 Forskningsdesign 
När en undersökning ska genomföras börjar man oftast med att sätta sig in i den teori eller 
frågeställning som går att koppla till det ämne som man anser att undersökningen ska härröra. 

                                                 
23 Halvorsen, K. 1992 
24 Halvorsen, K. 1992, s.13  
25 Halvorsen, K. 1992, s.14-15 
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Nästa steg är att ta den teoretiska nivån till den empiriska, med andra ord konkreta, nivån man 
vill undersöka. Det är i det här läget som forskningsdesign kommer in då det är den strategi 
som forskaren har för att strukturera upp datainsamlandet samt hur man ska behandla den data 
man får in. Olika metoder får in olika slags information och det är inte ovanligt att man får 
använda fler olika metoder för att få in all de data man vill ha.26 
 
Ofta är kvalitativa metoder, alltså metoder som utgår från att studera verkligheten och därefter 
dra generella slutsatser om denna27, de som används inom den samhällsvetenskapliga 
forskningen och så även i detta fall. Undersökningen i denna uppsats har främst baserats på 
två olika tillvägagångssätt, intervjuer med nyckelpersoner som jobbar med eller runt 
vindkraften i Jämtlands län samt genom att studera planer, strategier och måldokument för 
Jämtlands län, de utpekade kommunerna och för Sverige som helhet. Genom att Strömsunds 
och Krokoms kommun kommit en bit med vindkraftsetableringen valdes även dessa som 
fokusområden. Detta eftersom vindkraftssatsningen inte har pågått så länge i Jämtlands län 
vilket gör det svårt att få en bild av vad som har hänt i hela länet. Beslutet blev då att se på de 
områden där chansen att inhämta information om förändringar var störst.  
 
För att få en bred bakgrund om hur Jämtlands län såg på regional utveckling och vilka mål 
som fanns både för detta och för vindkraft införskaffades den kunskapen genom att studera de 
måldokument, planer och strategier som fanns producerade under dess områden, främst från 
Länsstyrelsen i Jämtlands län, men även från de kommuner som är utpekade som 
fokusområden. Detta var sedan den information som jag sedan ställde den insamlade empirin 
mot för att besvara de uppställda frågeställningarna. 

4.4 Metodik 

4.4.1 Intervjuer 

Kontakt togs med de personer som jag uppfattade som insatta i vindkraftsutvecklig på olika 
plan. Dessa personer härledde i sin tur mig även vidare till andra personer vilka ansågs kunna 
bidra till uppsatsen. De nyckelpersoner som jag talade med var från Länsstyrelsen Sara Huss, 
vindkraftshandläggare, och Jan Molde, samordnare för regional utveckling. Från kommunalt 
håll talade jag med Daniel Perfect, näringslivschef i Strömsunds kommun som även är 
ansvarig för en av noderna i Nätverket för vindkraft samt Hans Öhrberg, näringslivsutvecklare 
i Krokoms kommun. Utöver dessa talade jag även med Gabriel Duveskog, anställd vid 
projektet Vindkraftssamordning i Jämtlands län, Rolf Rubensson, platschef vid Havsnäs 
vindkraftspark, anställd av Nordisk vindkraft samt Bo Almer och Toivo Comén som är 
ordförande respektive sekreterare i den ekonomiska föreningen Offerdalsvind. Av dessa 
personer träffade jag alla personligen utom Sara Huss och Jan Molde vilka jag talade med på 
telefon. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer där jag hade strukturerat upp 
områden och frågor som jag ville ha svar på då intervjuerna i första hand var i informativt 
syfte. Genom semistrukturerade, eller delvis strukturerade, intervjuer kan jag styra den jag 
intervjuar till att beskriva de delar jag är intresserad av. Dock finns det även möjlighet för 
responden att komma in med andra synvinklar och fördjupa sig i andra delar än vad som var 
planerat inför intervjun28.  De intervjufrågor som utgav grunden för intervjuerna finns i bilaga 
1. 
 

                                                 
26 Halvorsen, K. 1992, s.61 
27 Nationalencyklopedin, online 2009-12-04 
28 Andersen, I. 1998, s. 162 
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För att vidga perspektiven och för att få en större bild av hur vindkraften påverkar inom de två 
fokusområdena talade jag även med ytterligare några personer och företag. Detta skedde 
främst genom telefon eller e-mail. Även här var frågorna semistrukturerade där det fanns 
utrymme att kommentera andra aspekter eller fördjupa sig. De personer jag hade kontakt med 
i detta sammanhang var Margareta Stark, assisterande platschef vid Havsnäs vindkraftspark, 
Nordisk vindkraft, Claudia Beerta vid campingen i Järvsand där Vestas, företaget som 
levererar vindkraftsverken till Havsnäs vindkraftspark, hyr mark för sina arbetare. Vidare var 
det Robert Färdvall, VD Hammerdals betong, företaget som gjutit alla betongfundament för 
vindkraftverken i Havsnäs samt Karin Liinasaari, biträdande rektor vid KY-utbildningen för 
Vindkraft på Hjalmarströmer skolan, Strömsund. Karin jobbar även med Daniel Perfect vid 
Vindkraftscentrum i Strömsund. Slutligen talade jag med Ulf Palmqvist, hemsidesansvarig för  
www.havsnas.se, engagerad i bygden runt Havsnäs.  

4.4.2 Skriftliga källor 

Denna undersökning baserar sig delvis på skriftliga källor då de strategier, måldokument och 
planer som behandlar vindkraft och/eller regional utveckling i Jämtlands län studerades. 
Dessa dokument har uteslutande hämtats från Internet, via Länsstyrelsen Jämtlands läns 
hemsida och från Strömsunds och Krokoms kommuns hemsida. Även annan information är 
hämtad från Internet, bland annat information om arbetsmarknadsförhållanden och andra 
regionfakta. För att fördjupa och ytterligare vidga den kunskap som jag inhämtade från dessa 
rapporter användes dess referensförteckningar för att ytterligare finna dokument som härrörde 
till uppsatsfrågan. Dessa dokument har studerats utifrån ett perspektiv att vindkraftssatsningar 
kommer att ske och därför har målsättningar och strategier angående detta lyfts fram först och 
främst.  

4.4.3 Val av fokusområden, Strömsunds och Krokoms kommun 

För att få djupare kunskap om hur vindkraften har påverkat i Jämtlands län valdes det att 
fokusera på två områden. Metoden för att samla in data från dessa områden var samma som 
vid en fallstudie. Fallstudier används inom forskningen främst inom induktiva undersökningar 
då fallstudieundersökningar är explorativa i sin miljö och inte utgår från hypoteser. Fallstudier 
kännetecknas av få observationsenheter och många variabler undersökta, vilket gör att mycket 
information insamlas om en eller ett fåtal platser/organisationer/personer. Genom fallstudien 
försöker forskaren dra generella slutsatser baserat på dessa observationer.29 
 
De exempel i Jämtland om hur vindkraften kan ha påverkat den regionala utvecklingen har 
främst varit i Strömsunds och Krokoms kommun då de har varit aktiva i sina 
vindkraftssatsningar samt att det både står och byggs upp vindkraftverk i nuläget. Nedan 
följer en tydligare beskrivning om dessa områden.  
 
Strömsunds kommun har tydligt gått ut med att de är positiva till etableringar av vindkraft. 
Dels är politiska beslut tagna för att underlätta för vindkraften såsom att peka ut områden där 
det är lämpligt att etablera vindkraft. Dessutom har kommunen goda naturförhållanden som 
stora områden med skogsbeklätt kuperat landskap vilket det är fördelaktigt att placera 
vindkraft, utan att störa fjällområdena vilket ska undvikas enligt Länsstyrelsen. Under senare 
år har Sveriges hittills största landbaserade vindkraftspark med 48 stycken vindkraftsverk 
etablerats i Strömsunds kommun, i Havsnäs. Denna satsning gör det mycket intressant att 
studera vilka effekter etableringen har på den regionala utvecklingen. Genom detta och 
kommunens satsning på vindkraft har Strömsund även valts in som en av fyra noder i 

                                                 
29 Andersen, I. 1998, s. 128-129 
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”Nätverket för vindbruk” med inriktning på arbetskraftsförsörjning och drift- och 
underhållsfrågor. Även en utbildning inom vindkraft har startat i Strömsund. Alla dessa 
faktorer gjorde att jag valde att inrikta mig på Strömsunds kommun då faktorer som 
sysselsättningseffekter samt andra ekonomiska effekter skulle kunna undersökas.  
 
Krokoms kommun har inte lika många vindkraftverk som Strömsund. Dock är även denna 
kommun positiv till vindkraft och har pekat ut lämpliga områden för vindkraft. Ett antal 
projekt planeras samt att intresset har varit stort för att etablera sig i kommunen. Det som 
ytterligare gör Krokoms kommun intressant är att ett vindkraftsverk i Offerdals socken ägs 
lokalt av en ekonomisk förening där de flesta medlemmarna är bosatta inom kommunen. Det 
gjorde att lite mer svårmätta faktorer som framtidstro, bygdeanda och lokalt engagemang 
kunde undersökas.  
 
Genom att fokuseringen varierar mellan de två fallstudieområdena samt att förutsättningarna 
mellan dem varierar något i vilken del av vindkraftsprocessen de befinner sig i så kommer 
även empirin variera i hur mycket insamlad information det finns om varje område. Att det i 
Havsnäs i nuläget pågår en så stor satsning, vilket är intressant för hela landet, leder till att det 
finns mer information att tillgå om detta än om påverkan i Offerdal och Krokoms kommun. 
Hade tidsspannet för uppsatsens genomförande varit längre hade det dock förmodligen varit 
mindre skillnader i antalet insamlad data.  

4.4.4 Bortvalda metoder 

För att eftersträva en så god transparens som möjligt är syftet med följande kapitel att 
diskutera metoder som inte valts att användas samt hur dessa skulle ha kunnat påverka 
uppsatsen i annan riktning.  
 
Tänkbart hade varit att undersöka samma fenomen genom att studera och bearbeta statistik av 
sysselsättning, inkomstfördelning, skatteintäkter med mera. Denna metod skulle underlätta för 
att kunna göra jämförande studier med andra områden då dessa variabler i det flesta fall kan 
vara tillgängliga även för andra områden. Det som dock ligger till grund för varför denna 
metod inte valdes var först och främst den korta tid som vindkraftsatsningarna möjligtvis 
kunnat påverka statistiken och att det därför vore mycket ovisst huruvida det skulle kunna gå 
att utläsa några förändringar på detta sätt. Problematik finns även i att det är kan vara svårt att 
härleda ett rakt orsak-verkan-samband mellan förändringar i sådan statistik och 
vindkraftsetableringen då ett stort antal andra faktorer kan påverka. Även att regional 
utveckling, som har lyfts fram under teoridelen, även består av andra faktorer än ekonomiska 
och dessa är svårmätta, gör att viktiga delar av förändringen kan falla bort i det fall att endast 
statistik används. 
 
En metod kallad the JEDI model30 (Jobs and Economic Development Impact Model) 
presenterades för mig tidigt under undersökningens skede. Denna modell är framarbetad vid 
Universitet i Arizona och är en statisk inflöde/utflödesmodell som beräknar jobb, inkomster, 
direkta och indirekta effekter. Fördelen med denna modell är att den går att använda på flera 
områden vilket möjliggör goda jämförelsemöjligheter mellan olika områden och platser. Att 
modellen även utger sig för att kunna visa på indirekta effekter gör att den ger en bredare bild 
än vad till exempel endast statistik gör. Varför valet ändå inte föll på denna metod berodde 
dels på att det var svårt att hitta själva beräkningsmodellen för att kunna utföra beräkningarna 

                                                 
30 Wadsack, K. 2009 
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som ingick. Att även finna de siffror som skulle gå in i modellen var i detta tillfälle en alldeles 
för stor och tidsmässigt krävande uppgift vilket rent praktiskt inte skulle gå att genomföra.  

4.5 Reliabilitet och validitet 
För att nå en så hög vetenskaplig tillförlitlighet som möjligt bör man under hela uppsatsen 
ständigt kontrollera att undersökningen mäter relevanta variabler samt att dessa är pålitliga. 
Dessa två kontrollpunkter kallas validitet och reliabilitet och även om den kontrollen bör följa 
en röd tråd genom hela arbetet är det av fördel att ytterligare lyfta fram detta vilket kommer 
att göras i kapitel nedan. 
 
Validitet är ett begrepp som kan översättas med giltighet eller relevans. Det innebär att det 
teoretiska och empiriska planet ska kunna korrespondera, med andra ord att undersökningen 
mäter det den är planerad att mäta. Det är viktigt under datainsamlingen att data samlas in 
uppfyller att svara på frågeställningarna.31  
 
För att uppnå så hög validitet i de data som uppsatsen baseras på valde jag att använda mig av 
metoder som fångade in så många aspekter på regional utveckling som möjligt. Därför utgick 
jag från ett antal teorier angående regional utveckling när jag utformade de frågor jag ställde 
till nyckelpersonerna som intervjuades. I avsnittet Bortvalda metoder diskuterar jag vidare om 
vilka metoder andra metoder som kunde ha använts istället för dem jag valde. Sammantaget 
valdes de metoder där jag ansåg att jag uppnådde de mest tillförlitliga orsak-verkan-
sambanden vilket är viktigt för validiteten.   
 
Det bör även diskuteras hur valen av fallstudieområdena är relevanta för studien. Problematik 
med fallstudier är att de ska kunna bidra till generella principer trots att de består av ett 
begränsat område. När områdena valdes ut till denna studie utgick jag även denna gång från 
frågeställningarna och ville ha områden där det skulle kunna vara möjligt att svara på dessa. 
Fördel var även att de hade fysiska förutsättningar som gick att jämföra med andra områden 
inom Jämtlands län, Strömsund och Krokom har fjällbygd, skogsmarker och 
jordbrukslandskap som är typiska landskapsbilder i Jämtlands län.  
 
Reliabilitet kan översättas som exakthet och pålitlighet hos resultaten. Hög reliabilitet innebär 
att två oberoende mätningar i tid och plats ska ge liknande resultat.32 Tester med hög 
reliabilitet brukar ofta förknippas med deduktiva tester då det inom den induktiva skolan, och 
i samband med fallstudier som i mitt fall, kan vara problematiskt att få identiska resultat då till 
exempel tid eller andra faktorer kan påverka resultatets utgång. För att ändå kunna uppnå en 
så hög reliabilitet som möjligt har jag haft en ambition att ha så hög transparens som möjligt 
genom att genomgående redovisa för de tankar, tillvägagångssätt och förutfattade meningar 
jag haft under arbetets gång. Att även låta flera olika personer med insyn på arbetet ha 
möjlighet att kommentera detta är en åtgärd för att höja reliabiliteten. För att ytterligare 
eftersträva en så hög transparens som möjligt samt att därigenom förstärka uppsatsens 
reliabilitet och validitet diskuteras i följande avsnitt de källor som använts till uppsatsen.  
 

                                                 
31 Halvorsen, K. 1992, s.42 
32 Halvorsen, K. 1992, s.42 
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4.6 Källkritik 

4.6.1 Sekundära/skriftliga källor 

Uppsatsen sammanställer information som till stor del kommer från skriftliga källor. Det rör 
sig både om bakgrundsfakta om regionen för att sätta denna i sitt sammanhang men även om 
måldokument för att styrka den empiriska delen. I princip alla källor som använts i detta fall 
är hämtade via Internet. Att använda sig av Internet kan vara problematiskt då källkontrollen 
kan kompliceras. Därför vill jag nedan presentera de källor jag har använt mig av och 
diskutera deras tillförlitlighet. 
 
Måldokument, planer och strategier för Sverige, Länsstyrelsen Jämtlands län, Strömsunds 
och Krokoms kommun. 
Dokument av denna sort har bestått av bland annat strategier för regional utveckling, 
fördjupade översiktsplaner, miljömål både nationellt och regionalt samt statliga offentliga 
utredningar. Genom att Internet har vuxit till en av de främsta källorna till information och 
kommunikation finns offentliga utredningar och strategier i princip alltid tillgängliga. Dessa 
har producerats av statliga och kommunala myndigheter och verk och är tongivande för det 
arbete som ska bedrivas i dessa verk angående de aktuella frågorna. Därför har de hög 
tillförlitlighet och de är relevanta för uppsatsens arbete. Min ambition är att försöka fånga in 
så många aspekter som möjligt för få en så dynamisk bild av situationen som möjligt, vilket 
ledde till att jag sökte information i många olika måldokument med mera. Att även söka de 
mest aktuella dokumenten har varit en självklarhet. 
 
Rapporter från Svensk vindenergi, Nätverket för vindbruk och Vindkraftssamordning i 
Jämtlands län 
Ovanstående rapporter är producerade av intresseorganisationer och samordnare med intresse 
för vindkraft. De har i flera fall baserat sina rapporter på informationsinsamling från andra 
länder samt genomfört vissa studier själva för att visa hur vindkraft kan påverka 
sysselsättning, företagsamhet med mera. Med en kritisk ståndpunkt kan man ifrågasätta om 
dessa rapporter kan presentera ett partiskt resultat baserat på att dessa organisationer är för en 
ökad vindkraftsetablering i Sverige. Dock är dessa organisationer accepterade som trovärdiga 
samt har en källhänvisning som går att följa på ett tillfredsställande sätt vilket gör att 
rapporterna känns pålitliga.  
 
SCB användes även som källa för all tänkbar statistik som kunde behövas för att få en så bra 
bakgrundsbild och uppfattning av möjliga förändringar. I de fall som statistik presenterades i 
andra rapporter försökte jag så långt det gick att kontrollera det mot SCB. 

 
Övriga Internetkällor 
I beskrivningen av Jämtland bland annat användes en del övriga Internetkällor såsom 
uppslagsverken som Nationalencyklopedin samt Wikipedia. Även en internetsida vid namn 
Regionfakta.com användes. Kritik finns mot bland annat Wikipedia då den kan redigeras av 
användarna. Dock försökte jag i min användning att bara använda hårdfakta som är svår att 
manipulera utan att det andra användare korrigerar detta samt att extra kontroller gjordes 
genom att dels jämföra med andra dokument som visade på samma fakta samt kontrollera de 
källor som angetts.  

4.6.2 Intervjuer 

Vid intervjutillfällena var frågorna i förhand strukturerade för att få fram den information som 
var relevant till undersökningen. Dock fanns, som innan poängterats, möjlighet för 
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respondenten att fördjupa sig i någon del eller ta upp något som inte var förutbestämt. Under 
en av intervjuerna försökte jag använda en diktafon men ljudet blev så pass dåligt samt att 
samtalet var längre än vad inspelningstiden var, så övergavs detta för resterande intervjuer. 
Det är såklart en nackdel att vara ensam intervjuare utan inspelningsmöjligheter då 
information kan missas då jag lyssnar och antecknar samtidigt. Genom att be respondenten 
upprepa information kunde anteckningar kontrolleras så att de föreföll korrekta. Även att 
fråga flera personer med ungefär samma kunskap samma frågor för befäste det jag uppfattat. 
Anteckningarna renskrevs även snarast efter intervjuerna för att minimera risken att 
information skulle glömmas bort eller misstolkas. Uppsatsen har även i slutskedet av arbetet 
skickats ut till de personer som bidragit med intervjuer och information i den samma så att de 
har kunnat komma med invändningar och slutligen godkänna texten.  
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5 Jämtlands län, regional utveckling och vindkraft 

5.1 Inledning 
Följande kapitel syftar till att presentera Jämtlands län i stort samt vilka förutsättningar som i 
nuläget finns i Jämtlands län för regional utveckling. Dessutom presenteras de program, 
strategier och målsättningar som tagits fram både för att främja regional utveckling och 
tillväxt samt även för länets klimat- och energifrågor då detta är frågeställningar som 
vindkraften är en del av och påverkar. Dessa handlingsplaner och strategier kommer senare i 
uppsatsen att användas för att presentera studiens resultat.   

5.2 Jämtlands län 

5.2.1 Geografi och förutsättningar 

Jämtlands län är beläget i sydvästra Norrland, ungefär mitt i Sverige, och gränsar till Norge i 
väst.33 Jämtlands län är 49 443 km2 och ca 50 procent av ytan utgörs av barrskog. Länet utgör 
12 procent av Sveriges totala yta men här bor bara 1,5 procent av befolkningen. Av den 
jämtländska befolkningen, som består av ungefär 127 000 invånare, är det 34,4 procent som 
bor i vad som klassas som landsbygd. Klimatet är till största del i länet präglat av Atlanten 
vilket medför milda nederbördsrika vintrar i väster, där även fjällkedjan är lokaliserad. 34  
 

Jämtlands län är fördelat på åtta kommuner, Östersund, 
Ragunda, Strömsund, Krokom, Åre, Berg, Bräcke och 
Härjedalen. Residensstad och enda staden är Östersund. 
Andra tätorter är till exempel Krokom, Strömsund, Sveg 
och Järpen. Flest invånare finns i Östersunds kommun 
där 58 000 bor. Därefter kommer Strömsunds och 
Krokoms kommun med 14 000 invånare vardera.35  
 
Länsstyrelsen beskriver Jämtlands läns styrkor bland 
annat med att det finns stora ytor till produktiv 
skogsmark, kompetens och kunskap inom träförädling, 
vattenkraft, kraftvärme, fjärr- och närvärme, befolkning 
begränsad till huvudstråk, struktur med mindre företag 
med förmåga att ställa om produktionen samt boende 
med hög livskvalitet. De identifierade svagheterna är i 
sin tur att det är ett nordligt läge med uppvärmnings-
behov nästan året runt, ett vikande befolkningsunderlag 
och en åldrande befolkning, glesbefolkat med långa 
avstånd, lägre utbildningsnivå än rikssnittet, svag 
infrastruktur, begränsad tillgång till kapital och även en     

Figur 3. Jämtlands län                      begränsad överföringskapacitet av el. Länsstyrelsen har   
Källa: http://www.c9.se/sweden.htm              även identifierat möjligheter för länet vilka bland annat är 
att det finns en stor potential för ökad förädling av trävaror för energiändamål, export av 
kunskap, gott om utrymme för nya inflyttande, både privatpersoner och företag, snabbare 
tillväxt i länets skogar som följd av ett mildare klimat samt tillgång till gynnsamma vindlägen. 

                                                 
33 Wikipedia, online 2009-11-10 
34 Länsstyrelsen, Energi och klimatstrategi för Jämtlands län, 2009. 
35 Länsstyrelsen, Jämtlands län, online 2009-11-10 
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Dock finns det även ett antal hot som enligt Länsstyrelsen bland annat är att vinterturismen 
kan förkortas och försvåras på grund av klimatet, utflyttning som hänger samman med 
generationsväxlingen i näringslivet, ökade problem med skadedjur i skogs- och jordbruket 
samt ökade transport- och resekostnader som kan slå hårt både mot areella näringar och mot 
turism.36 

5.2.2 Infrastruktur  

Jämtlands län korsas i öst-västlig riktning av E14 som går mellan Sundsvall och Trondheim 
och passerar Östersund mittemellan dessa orter. I nord-sydlig riktning korsas länet av E45 
som går från Karesuando-Göteborg. Dock är Jämtlands län ett av skogslänen som tillsammans 
har 65 procent av Sveriges 13 400 km grusvägar37. Det gör att vägnätet har en sämre standard 
än om det bara hade bestått av belagd väg då grusvägar klarar klimat- och trafikbelastningar 
sämre. Två flygplatser finns i länet, Åre-Östersund flygplats belägen på Frösön samt Svegs 
flygplats. Tågförbindelser finns främst i östvästlig riktning.38  

5.2.3 Arbetsmarknader 

Under 2006 var 79 procent av befolkningen i Jämtlands län mellan 20 och 64 år sysselsatta i 
något slags förvärvsarbete39. Den största näringen är den areella näringen, främst skogen, som 
utgör 39 procent av antalet arbetsställen 2009. Andra starka näringar är turismen, 
energisektorn samt den offentliga sektorn.40 Tyngdpunkten bland företagen i Jämtland ligger 
på små företag men Jämtland är ett av de minst industrialiserade länen i Sverige.41 Av 
Jämtlands ca 7000 företag är det bara ca 50-60 stycken som har mer än 50 anställda.42 Nästan 
75 procent av företagen har ingen anställd, vilket är att jämföra med att 68 procent som 
riksgenomsnitt.43  
 
I september 2009 var arbetslösheten i Jämtlands län för dem mellan 16-64 år 4,7 procent 
medan den i hela riket var 4,3 procent. Arbetslösheten för ungdomar var 7,4 procent i länet 
medan det låg på 6,7 procent för riket.44 Den kommun som under 2008 hade högst öppen 
arbetslöshet var Strömsunds kommun, därefter kom Ragunda och Bräcke kommun.45 

5.2.4 Nuvarande utvecklingstendenser 

Länets arbetsmarknad och utvecklingsstruktur har påverkats dels av strukturen på 
arbetstillfällen men även på befolkningssammansättningen. Jämtlands befolkningsökning 
började på 1800-talet då skogen övergick till att vara privat och en inflyttning behövdes för att 
möta arbetsbehovet i skogen.  
 
När järnvägen och vägnätet utvecklades började både näringslivet blomstra. Även 
vattenkraften blev en utvecklingsfaktor. Befolkningstillväxten kulminerade 1953 då det bodde 
154 000 personer i Jämtlands län. Efter 1954 rasade dock befolkningsmängden kraftigt, med 
13 procent mellan 1954 och 1970. Detta därför att sysselsättningsgraden inom basnäringarna 
                                                 
36 Länsstyrelsen, Energi och klimatstrategi för Jämtlands län, 2009. 
37 Vägverket, online 2009-11-10 
38 Wikipedia, online 2009-11-10 
39 SCB, online 2009-11-10  
40 Regionsfakta, online 2009-11-10 
41 Wikipedia, online 2009-11-10 
42 Länsstyrelsen, online 2009-11-10 
43 Regionfakta, online 2009-11-10 
44 Arbetsförmedlingen, online 2009-11-10 
45 Regionsfakta, online 2009 
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skogs- och jordbruket kraftigt minskade. Befolkningen flyttade ut ur regionen till andra 
platser där kraftigt expanderande industrier då dessa saknades i Jämtlands län.  
 
Tendensen är att befolkningssiffran fortsatt går nedåt. Detta beror till störst del på att det föds 
färre människor än det dör i länet. Anledningen till detta är inte att jämtländska kvinnor föder 
färre barn än riksgenomsnittet men att det finns för få kvinnor i familjebildande åldrar som 
bor i länet. Befolkningens sneda struktur, med förhållandevis många äldre människor, har i 
sin tur berott på den tidigare utflyttningsströmmar bland annat beroende på den kris som på 
1990-talet ledde till hög arbetslöshet och djup lågkonjunktur. 
 
Fördelningen mellan branscher visar att den offentliga sektorn över tid har ökat kraftig från 
1960-talet till 1980-talet. Därefter har sysselsättningen inom denna bransch minskat något. 
Industrisektorn gick dock upp något under 1960- och 70-talet för att sedan ha minskat sakta. 
Den bransch som ökat mest de senaste åren är framför allt privata tjänster. Det är den enda 
sektor som påvisat en positiv förändring. Den sektor som gått ned kraftigast sen 1960-talet är 
skogs- och jordbrukssektorn.  
 

 
Figur 4: Sysselsättningstrender i Jämtlands län 
Källa: Länsstyrelsen, Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län, 2009 

 
Siffrorna från 2004 avseende arbetslöshet och ohälsotal i Jämtlands län visar på att, trots att 
förvärvsarbetande siffrorna är på samma nivå som i resten av landet, länet har en högre 
frånvaro från arbetsmarknaden. Antalet som fick sjuk- och aktivitetsersättning var i riket 10,1 
procent men den siffran var 11,4 procent i Jämtland. Att länets siffror ser ut på detta sätt beror 
sannolikt på att det finns för lite jobb, även om detta varierar kraftigt inom länet.46 

5.2.5 Elproduktion i Jämtlands län 

I dagsläget är Jämtland en nettoexportör av energi, mycket på grund av vattenkraften och 
skogen. Jämtlands län är långt framme när det kommer till att använda förnybara energikällor 
jämfört både med andra regioner men även andra länder inom EU.47  
 

                                                 
46 Länsstyrelsen, Rådet för Regional utveckling, Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län, 2009 
47 Anjevall J, Brandén I, Energibalansstude för Jämtlands län 2005, 2005  
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I Jämtlands län produceras årligen ungefär 12,9 TWh el från vattenkraften, vilket motsvarar 
ca en femtedel av Sveriges totala vattenkraftsproduktion. Huvuddelen av länets 
vattenkraftsanläggningar ägs av bolag som ägs utanför länet. Detta kommer säkerligen vara 
det samma med de nya satsningarna på vindkraft, då det inte finns tillräckligt med kapital hos 
länets invånare eller näringsliv för att göra sådana stora satsningar som behövs. Därför är det 
viktigt att dessa etableringar regleras för att genom ett offentligt och transparant planarbete på 
lokal och regional nivå. Ett väl utbyggt elnät är även det en förutsättning för att kunna 
producera och exportera ytterligare el från vindkraft.48  

5.2.6 Vindkraft i Jämtlands län 

När Havsnäs vindkraftspark tas i drift kommer det att finnas 76 vindkraftverk i Jämtlands län 
som tillsammans producerar cirka 560 GWh (0,56 TWh).49 
I december 2009 fanns det färdiga tillstånd till fem ytterligare vindkraftsverk i Åre kommun. 
Det är dock osäkert om de kommer att uppföras då tillståndet går ut nästa år om ingen 
byggnation påbörjas.50 Sedan finns det mer än 750 vindkraftverk som har nått olika långt i 
planeringsskedet som i drift har en möjlig produktion på cirka 6000 GWh (6 TWh). Det skulle 
innebära el så att det räcker till drygt 280 000 villor, då en terrawattimme (TWh) beräknas 
räcka till ungefär 50 000 normalstora villor51. Det pratas om att det finns intresse för att bygga 
mellan 1000-2000 vindkraftverk i Jämtland till 2020.52 
 
Hittills har de investeringar som gjorts i vindkraften motsvarat cirka 600 miljoner kronor, 
beräknat i augusti 2009. Skulle de planer som finns för nya vindkraftverk gå igenom skulle 
det medföra investeringar på 40-50 miljarder.53 

5.3 Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län 
I Länsstyrelsens Strategi för regional utveckling i Jämtlands län54 finns en vision för länets 
långsiktiga regionala utveckling och den lyder: 
 
Jämtlands län – en region att längta till och växa i. 
 
I denna skrivelse presenteras ett antal övergripande mål för att kunna få så många som 
möjligt att bo och leva ett så bra liv i Jämtland som möjligt. Dessa mål är: 
• Regionen ska präglas av sina unika natur-, kultur-, och miljövärden 
• God service ska vara erbjuden till alla invånare 
• Fler personer ska vara företagare än idag 
• Fler personer ska besöka vårt län än idag 
• Fler företag som säljer på en marknad utanför länet 
• Förbättrade kommunikationer ska överbrygga de långa avstånden 
• Länet ska ha en väl fungerande vård och omsorg 
• Fler personer ska vara i arbete än idag 
• Fler personer utbildar sig på en högre nivå än idag 
• Näringslivsanpassade yrkesutbildningar ska utvecklas 

                                                 
48 Länsstyrelsen, Energi och Klimatstrategi i Jämtlands län, 2009 
49 Sara Huss, 2009-11-30 (muntlig källa) 
50 Ibid. 
51 Länsstyrelsen, online 2009-11-13 
52 Gabriel Duveskog, 2009-11-04 (muntlig källa) 
53 Länsstyrelsen, online 2009-11-13 
54 Länsstyrelsen, Rådet för regional utveckling, Strategi för regional utveckling i Jämtlands län, 2009 
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• Fler personer ska flytta till länet 
• En säker, uthållig och hållbar energiförsörjning till länets företag och hushåll 
• Jämtlands län bidrar till att begränsa klimatpåverkan 
• Energi och klimatfrågorna skapar sysselsättning i länet 

 
Dessa övergripande mål preciseras sedan under fem olika utvecklingsområden vilka är; 
Livsmiljö och stark attraktionskraft, Näringsliv och företagande, Infrastruktur och 
tillgänglighet, Kompetens- och kunskapsutveckling samt Energi och klimat. 
 
Under utvecklingsområdet Livsmiljö och stark attraktionskraft har de övergripande målen 
”Jämtlands län präglas av sina unika natur-, miljö- och kulturvärden”, ”en god service ska 
erbjudas alla invånare” samt ”fler personer flyttar till länet” placerats. Målbilden till 2020 är 
att Jämtland ska vara en öppen plats där män och kvinnor trivs, kan utvecklas och väljer att 
återkomma till. Detta ska leda till en positiv inflyttningsström och att en del av de inflyttande 
har med sig sin försörjning, sina kontakter och uppdragsverksamhet. Utöver ren natur, 
attraktiva boendemiljöer och närheten till fjällvärlden ska Jämtland kunna erbjuda goda 
kommunikationer, god kommersiell och offentlig service samt ett rikt idrotts- och 
kulturutbud.  
 
Strategin för att nå detta fokuserar på att stärka en positiv landsbygdsutveckling då den 
jämtländska landsbygden är ett attraktivt boende för många, särskilt på pendlingsavstånd från 
de större tätorterna. En samordnad översiktsplanering inom och mellan kommunerna samt 
med stöd av Länsstyrelsen är ett viktigt verktyg för att ta tillvara landsbygdens resurser och 
samtidigt både skapa en plan för hur man ska både skydda och nyttja de attraktiva natur- och 
kulturmiljöer som finns.  
 
Utvecklingsområdet Näringsliv och företagande har de övergripande målen ”fler personer är 
företagare än idag”, ”fler personer besöker vårt län idag” samt ”fler företag säljer på en 
marknad utanför länet” underordnad sig. Målbilden för år 2020 är att Jämtland ytterligare 
utökat sin mångfald av företag. Företagssammanslutningar har skapats med tillväxtföretag och 
den huvudsakliga marknaden är utanför länet. Jämtlands län ska vara landets främsta region 
för att stimulera entreprenörskap.  
 
Strategier för att stödja befintliga och nystartade företag är bland annat att ge goda villkor för 
kapitalförsörjning genom att till exempel underlätta för olika låneformer samt utveckla 
speciella former av riskkapitalfinansiering då länets företag ofta är för små för att vara 
intressanta för det traditionella privat riskkapitalet. Länet har stor potential att utveckla och 
framställa alternativa energislag vilket ska kunna bidra till nya arbetstillfällen. Länet ska även 
ha ett gott företagarklimat där det finns ett stöd och en stimulans för att starta nya företag eller 
satsa på nya innovationer. Arenor bör därför utvecklas där myndigheter och företag kan 
mötas. Det bör även utvecklas en policy som kan användas för att samarbeta företag för att 
utveckla deras arbete på det internationella planet och för att förbereda dem på det som krävs 
för att agera på en internationell marknad. 
 
Det tredje utvecklingsområdet är Infrastruktur och tillgänglighet där målen ”förbättrade 
kommunikationer överbryggande de stora avstånden” samt ”en väl fungerande vård och 
omsorg” återfinns. Målbilden för detta område till år 2020 är att alla slags olika 
kommunikations möjligheter är väl utbyggda och Jämtlands län ska vara lätt att ta sig till som 
besökare, tillgängligt för företagen, ha bra pendlingsmöjligheter både för arbete och för 
studier. IT-infrastrukturen underlättar företagande och boende även i perifera delar av länet 
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och kommunikationslösningarna ger bästa utfall vad det gäller miljö, tillgänglighet, 
jämställdhet och trygghet.  
 
Strategierna och delmål inom detta område handlar om att förbättra både flyg- och tågtrafik 
samt förbindelserna till dessa trafikslag. Standarden på vägarna ska vara hög och 
trafiksäkerheten lika så, även för de mindre vägarna som når ut till perifera områden. Även för 
godstransporter och därigenom länets företag är det viktigt med bra vägar, goda 
tågtransportförbindelser samt terminaler och omlastningscentraler för godset.  
 
Det fjärde utvecklingsområdet som strategin behandlar är Kompetens- och 
kunskapsutveckling. De övergripande mål som går att finna under detta område är ”fler 
personer i arbete än idag”, ”fler personer utbildar sig på en högre nivå än idag”, 
”näringslivsanpassade yrkesutbildningar utvecklas”. Målbilden till 2020 är att kunskap och 
kompetens är ett av länets främsta konkurrensmedel. Länet ska även ha specialinriktade 
utbildningar och liknande som är attraktiva även i ett nationellt eller internationellt perspektiv.  
 
För att uppnå denna målbild behövs en hög standard på länets utbildningar på alla nivåer. 
Både yrkesutbildningar samt högre utbildningar bör ha en god kontakt med näringslivet. För 
att främja entreprenörskap bör utbildningar även för ungdomar och barn inriktas så att de inte 
bara lär sig att bli arbetstagare utan även få kunskaper som entreprenörer, gärna genom 
kontakt med näringslivet. Utbildningarna bör även ha ett internationellt perspektiv genom alla 
nivåer där även språkkunskaper är viktiga för att vara en del av världen och den globala 
marknaden. En bättre balans bör även eftersträvas mellan utbud och efterfrågan på utbildad 
arbetskraft. Det gäller därför att ligga i framkant med de utbildningar som kan bli viktiga i 
framtiden samt möjlighet att vidareutveckla och omskola arbetskraften snabbt efter behov.  
 
Sist ut är utvecklingsområdet är Energi och klimat där målen ”en säker, uthållig och hållbar 
energiförsörjning för länets företag och hushåll”, ”Jämtlands län bidrar till en begränsad 
klimatpåverkan” samt ”energi och klimatfrågorna skapar sysselsättning i länet” återfinns. 
Målbilden till 2020 innebär att Jämtlands län ger ett betydande tillskott till landets 
energiförsörjning med förnybara energikällor. Länet ska även ha kommit en bra bit på vägen 
att bli en fossilbränslefri region samt att företag specialiserade inom förnybar energi och 
energieffektivisering sysselsätter ett stort antal personer i länet.  
 
Vindkraft ses som en möjlighet för att kunna öka exporten från länet av förnybar energi, vid 
sidan av fortsatta satsningar på vattenkraft och biobränsle bland annat. Länet har stora 
områden med bra förutsättningar för vindkraft. Dock poängteras det att för att inte vindkraften 
ska komma i konflikt med miljömålet ”Storslagen fjällmiljö” samt med målet i denna 
regionala utvecklingsstrategi angående ”Jämtlands län ska präglas av sina unika natur-, miljö-, 
och kulturvärden”. Därför ska inte storskalig vindkraftsutbyggnad ske i fjällområden eller 
andra områden som bedöms som särskilt viktiga för länets turismkaraktär. Utbyggnad ska ske 
där landskapspåverkan är så begränsad som möjligt samt att andra näringar ska respekteras.  
 
Genom satsningar på förnybar energi som till exempel vindkraft kommer stora krav ställas på 
utveckling av ny teknik, produkter och tjänster inom det området. Därför ska länets företag 
svara upp mot dessa krav och ta tillvara på de möjligheter till ökad sysselsättning som detta 
ger.  
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5.4 Regionalt tillväxtprogram 
Länsstyrelsen skrivelse Regionalt tillväxtprogram i Jämtlands län55 är ett styrande dokument 
när det kommer till att fördela användningen av det anslag för regionala tillväxtåtgärder som 
Länsstyrelsen disponerar över. Genom att anpassa dessa tillväxtprogram mot de program som 
EU tagit fram inom regional utveckling ges möjligheten att ”växla upp” de medel som går att 
komma åt genom dessa program. Syftet med detta dokument är att bidra till att styra resurser 
och insatser gjorda av länets företag, myndigheter och organisationer så en hållbar tillväxt 
uppnås. En av utgångspunkterna till detta tillväxtprogram är Regeringens nationella strategi 
för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Den regionala utvecklingsstrategin är 
en annan utgångspunkt. Tillväxtprogrammet kan ses som en fokusering av den regionala 
utvecklingsstrategin på just åtgärder för att öka sysselsättningen i länet samt att den har ett 
kortare tidsperspektiv då det sträcker sig mellan 2009-2013. 
 
Det övergripande målet med programmet är att bidra till skapandet av fler arbetstillfällen, 
både för kvinnor och för män, i Jämtlands län. Detta både genom att stötta befintliga företag 
samt genom att stimulera att fler företag bildas och lokaliseras i länet. Programmet ska bidra 
med att öka antalet arbetstillfällen från 60 183 (år 2007) till 62 000 år 2013. 
 
Programmet är uppdelat i fyra prioriteringar som hämtats från den nationella strategin. Dessa 
är: 
• Innovation och förnyelse 
• Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud 
• Tillgänglighet 
• Strategiskt gränsöverskridande samarbete  

För de tre första områdena anges prioriterade åtgärder samt huvudaktörer medan det fjärde 
området har arbetats in i de tre ovanstående. 

5.5 Klimat- och energistrategi 
Länsstyrelsen i Jämtlands län har skapat en energi- och klimatstrategi som har en tidsram som 
stäcker sig mellan 2009 och 2020. Den är utformad med sikte på visionen att Jämtlands län 
senast 2050 ska vara en fossilbränslefri region.56 
 
Strategins fokusområden för energitillförsel är:  
Biobränsle från jord- och skogsbruk vilket innefattar markanvändning, infrastruktur, ökad 
lokal förädling, nya energigrödor med mera. 
Vattenkraft som innebär effektiviseringar, moderniseringar, regleringsmetoder med mera.  
Biogas från jordbruk, avfall och avlopp vilket innefattar produktionsmetoder, uppgradering 
och förädling, infrastruktur och distribution med mera. 
Kraftvärme från biobränsle som fokuserar på lokala etableringar, teknikutvecklingar för 
mindre områden, regional bränsleförsörjning med mera.  
Vindkraft vilket innefattar planering för vindkraftsutbyggnad, lokalt delägande, egna projekt, 
teknik och metoder för småskalig verksamhet, stamnät och reglerkraft, kostnadsutveckling 
och leveranstider med mera. 
 
Det behov av nationella åtgärder som Länsstyrelsen i Jämtlands län har pekat ut för att kunna 
förbättra energitillförseln handlar bland annat om ett lagstiftat ersättningssystem för 
vindkraften som ger tillbaka till det lokala och regionala område som exploateras utav den 
                                                 
55 Länsstyrelsen, Rådet för regional utveckling, Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län 2009-2013, 2009 
56 Länsstyrelsen, Energi och klimatstrategi för Jämtlands län, 2009. 
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samma. Idag är det bara lagstiftat att markägaren där vindkraften står får ersättning för skador 
och intrång som blir när vindkraften både byggs upp och är i drift. Önskvärt enligt 
Länsstyrelsen vore om det fanns lagstiftad ersättning till det berörda området i liknande 
modell som går att finna i Norge.  
 
En utbyggnad av stamnätet kommer att vara nödvändig för att kunna nå den kapacitet som 
kommer krävas när el från vindkraften kommer att kopplas till nätet. Det är även viktigt att en 
plan för detta tillkommer snarast och att det i den är viktigt att se till att lokala elnätskunder 
inte drabbas av oskäliga nätavgifter som följd av utbyggnaden och den ökade inmatningen av 
effekt på stamnätet. 
 
En plan med lösningar för hur man ska hantera vattenkraften som en reglerkraft är också 
någonting Länsstyrelsen lyfter fram. Med en expansion av vindkraft kommer behovet av att 
möta upp med en stor mängd reglerkraft öka. Vattenkraften fungerar bra som detta men en 
plan kommer då att behövas för att hantera de förändringar som bland annat sker i naturen i 
närheten av vattenkraftsdammar då nivåförändringarna går fortare till exempel.57 

5.6 Hållbar utveckling enligt Länsstyrelsen i Jämtlands län 
Länsstyrelsen i Jämtlands län definierar58 hållbar utveckling på samma sätt som ovan och 
lyfter fram de tre dimensionerna som hållbar utveckling består av, miljömässiga, ekonomiska 
och sociala. Inom alla dimensioner står människors lika värde och jämställdhet i centrum.  
 
Länsstyrelsen har brutit ned arbetet med hållbar utveckling i fyra utmaningar där de tre 
dimensionerna ska kunna mötas utan att motarbeta varandra. Dessa utmaningar är Främja en 
hållbar tillväxt, Möta den demografiska utmaningen, Bygg samhället hållbart samt Stimulera 
en god hälsa. Kortfattat innebär dessa:  
 
Främja en hållbar tillväxt strävar efter att integrera sociala och miljömässiga frågor i 
företagens verksamhet samt öka kunskapsinnehållet i varor och tjänster. Det innebär att skapa 
dynamiska marknader, en stark välfärdspolitik och en progressiv miljöpolitik. Att utveckla 
hållbara produktions- och kommunikationsmönster skapar förutsättningar för nyföretagande, 
sysselsättning och export 
 
Möta den demografiska utmaningen genom att lösa den framtida försörjningsbördan beroende 
på en åldrande befolkning. Förutsättningar för detta är bland annat att få en ökad invandring 
samt möta upp med en politik som sträcker sig över flera områden. Även att sysselsättningen 
ökar är en förutsättning och detta innebär att fler arbetar, fler arbetar fler timmar samt att fler 
arbetar längre.  
 
Bygga samhället hållbart genom goda livsvillkor för alla människor och ständigt gör 
avvägningar mellan olika intressen när det kommer till fysisk planering. Samhällsplaneringen 
ska även underlätta för människor att agera hållbart och jämställt.  
 
Stimulera en god hälsa så att alla oavsett kön, social eller kulturell bakgrund, ålder, etnisk 
tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder på samma villkor kan ha goda 
förutsättningar för en god hälsa.  
 

                                                 
57 Länsstyrelsen, Rådet för regional utveckling, Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län 2009-2013, 2009 
58 Ibid. 
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Tanken om en hållbar utveckling präglar de dokument som Länsstyrelsen producerar när det 
kommer till strategier och måldokument. Det syns bland annat i både den regionala 
utvecklingsstrategin samt de regionala miljömålen.59  
 
Dock kan det uppstå målkonflikter mellan olika områden. Dessa ska hanteras genom att sträva 
efter en hållbar utveckling så långt det är möjligt. Den regionala utvecklingsstrategin 
presenterar ett antal sådana målkonflikter och tre av dessa berör tillväxt lite mer uttalat. Dessa 
är: 

- Höga övergångstal till högre utbildning ↔ Arbetsgivares behov av arbetskraft 
- Rationalisering för ökad tillväxt inom industrin ↔ Färre sysselsatta och minskad 

befolkning. 
- Hög tillväxt i vissa orter ↔ svårigheter att upprätthålla service i hela länet 

Den första målkonflikten beror på att länets arbetsgivare är i behov av gymnasie- och 
yrkesutbildad arbetskraft men då målet är att försöka få fler personer att studera vidare på 
högre nivå så finns de klar risk för ”export” av ungdomar ut ur länet. Den andra konflikten 
handlar om att när industrin rationaliserar för att öka tillväxten leder det i många fall till att 
det blir mindre sysselsättning vilket i sin tur innebär att de blir högre arbetslöshetstal och att 
befolkningsunderlaget minskar. Det bidrar till svårigheter att upprätthålla den offentliga 
ekonomin. Den tredje målkonflikten syftar till problematiken med att företag samlas på 
geografiskt samlade platser, vilket är bra för länets tillväxt, men det kan innebära en risk att 
det blir en ytterligare utglesning i andra områden som kan medföra svårigheter att upprätthålla 
en god service. 
 
5.7 Regionala miljömål 
De nationella miljömålen är visionära och hjälper till med att ta ut riktningen för miljöarbetet. 
För att konkretisera de nationella miljömålen har dessa brutits ned till regionala miljömål60 
utav Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Jämtlands läns fall. Detta hjälper till att skapa 
strategier för att nå de målsättningar som är uppsatta.  
 
Precis som bland de nationella miljömålen påverkar vindkraften en del av målsättningarna. De 
är främst ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Myllrande 
våtmarker”, ”Levande skogar”, ”Storslagen fjällmiljö”, ”God bebyggd miljö” samt ”Ett rikt 
växt- och djurliv”. Nedan följer en förklaring hur vindkraften kan tänkas påverka dessa mål 
och hur etableringen av vindkraften ska kunna möta dessa mål. 
 
Begränsad klimatpåverkan är ett prioriterat miljömål inom Jämtlands län och det 
övergripande målet är att Jämtlands län ska bli en fossilbränslefri region senast 2050. Det 
finns även en målsättning om att år 2020 ska utsläppen av växthusgaser per capita ha minskat 
med 50 procent i förhållande till 1990-års nivå. Nettoexporten av ”klimatneutral energi” ska 
öka med 2,6 TWh/år till år 2015. I och med denna målsättning ligger fokus på att kraftigt öka 
produktionen av el från vindkraften och målet är att produktionen av vindkraft ska öka från 
0,04 TWh år 2005 till minst 1,0 TWh år 2015. Åtgärderna för detta mål har varit att underlätta 
tillståndsprocessen och att stötta för lokalt och regionalt ägande av vindkraften. 
 
Storslagen fjällmiljö är ett viktigt miljömål i Jämtlands län, framförallt i kommuner med stora 
fjällområden som Åre, Härjedalen, Strömsund och Krokom. Länsstyrelsen har i sin regionala 

                                                 
59 Länsstyrelsen, Rådet för regional utveckling, Strategi för regional utveckling i Jämtlands län, 2009 
samt Regionala miljömål för Jämtlands län, 2006.  
60 Länsstyrelsen, Regionala miljömål, 2006 
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utvecklingsstrategi även förstärkt skyddet för detta mål genom uttalandet att storskalig 
vindkraftsutbyggnad inte ska ske i fjällvärlden.61 Länsstyrelsen vill därigenom bevara den 
naturliga fjällmiljön så långt det går, både när det kommer till rent fysiska ingrepp som kan 
påverka växt- och djurlivet men även den visuella påverkan som vindkraften utgör. En hållbar 
renhållning är även viktigt under detta mål vilket skulle kunna bli påverkat av vindkraften i de 
fall den etableras.  
 
God bebyggd miljö lyfter fram att samtliga kommuner ska ha satt upp lokala mål för 
vindkraften i deras översiktsplaner senast 2010.  Detta för att dels få områden som så lite som 
möjligt krockar med andra intressen samt för att få vindkraften samlad på önskvärda ställen 
istället för att den blir utspridd på många platser vilket skulle ge en mer splittrad upplevelse 
och visuell uppfattning av vindkraften.  
 
Ett rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker och Levande 
skogar handlar alla om att under vindkraftsuppbyggnad och drift ta dessa intressen under 
beaktande så att inte uppbyggnaden och driften skadar de värden som dessa mål värnar om.  

                                                 
61 Länsstyrelsen, Rådet för regional utveckling, Strategi för regional utveckling i Jämtlands län, 2009 
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6 Studiens empiri 

6.1 Fokusområde: Strömsunds kommun 

6.1.1 Kommunen 

Strömsunds kommun är Jämtlands läns nordligaste kommun. Kommunen är den 6:e största i 
Sverige till ytan, cirka 11 860 km2, men här bor bara cirka 12 500 personer. Största orten är 
Strömsund där cirka 3500 personer bor och där bland annat gymnasieskolan ligger. Andra 
orter som är lite större är Hammerdal med cirka 1000 invånare och Hoting med cirka 750 
invånare.62  

 
Befolkningsutvecklingen i 
Strömsunds kommun har varit 
kraftigt negativ de senaste 20 
åren. Från 1990 till 2005 har 
befolkningsindexet sjunkit från 
100 vid startåret till 85 år 2005. 
Detta är den kraftigaste 
minskningen i hela Jämtlands 
län.63 Demografikurvorna visar 
dessutom att Strömsund har en 
åldrande befolkning och få 
personer i åldern 25 och 35 år, 
den ålder där det bedöms vara 
mest troligt att skapa familj. 
Detta kan leda till ytterligare 
avbefolkning.64  
 
Utbildningsnivån i kommunen                         

Figur 5: Strömsunds kommun                                                        ligger främst på en för- och  
                                                                                                   gymnasial nivå där sammanlagt 
80 procent av befolkningen återfinns. Enbart 19 procent av befolkningen har en 
eftergymnasial utbildning vilket jämfört med riksgenomsnittet på 35 procent är relativt lågt. 
Andelen förvärvsarbetare år 2007 var 79 procent vilket var en procentenhet högre än riket. 65 
 
Starka näringsgrenar är främst vård och omsorg, tillverkning och utvinning samt jordbruk och 
skogsbruk. Arbetslösheten var vid 2008 på 8 procent jämfört med rikets 4 procent.66  

6.1.2 Strömsunds kommun och vindkraft 

Under kommunstyrelsens sammanträde den 19 september 2006 togs ett beslut om att 
”Strömsunds kommun skall aktivt främja vindkraftsproduktion inom kommunens gränser”.  
De orsaker som diskuterades vara till fördel för att stödja vindkraften var att ett kommunalt 
engagemang kunde utgöra ett stöd och erkännande för dem som planerade vindkrafts-

                                                 
62 Wikipedia, online 2009-11-18 
63 Länsstyrelsen, Rådet för regional utveckling, Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län, 2009 
64 Kommunfakta, online 2009-12-17 
65 Ibid. 
66 Ibid. 

Källa: http://www.val.se/val/ep2009/ 
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projekten, att kommunens elkostnad skulle kunna minska samt att ett kommunalt engagemang 
kan hjälpa till för att ge kommunmedborgarna möjlighet att vara delaktiga i en 
infrastruktursatsning.67  
 
För att dels möta regeringens planeringsmål på 20 TWh landbaserad vindkraft till 2020 men 
även för att få vindkraften så samlad som möjligt har kommunen tagit fram en särskild 
översiktsplan där man pekar ut områden som är viktiga för vindkraften. Förfrågningarna för 
etablering av vindkraft hade även ökat kraftigt i samband med framtagandet av 
översiktsplanen.68  
 
Vindkraft påverkar landskapsbilden och det som var viktigt för kommunen var att områden 
som hade höga skyddsvärden skonades från vindkraft. Sådana områden var de exponerade 
fjällryggarna och områden i anslutning till de stora vattendragen. Detta för att dessa områden 
innehåller kulturhistorisk bebyggelse, har stora upplevelsevärden som landskap samt att de 
stora vägarna och turismstråken går längst med vattendragen. Vindkraften påverkar ju även 
närområdena genom att det kommer att uppstå ett behov av nya vägar och anslutningar till 
elnätet när vindkraften byggs ut. Detta påverkar växt- och djurlivet vilket även det togs i 
beaktande när den fördjupade översiktsplanen togs fram.  
 
Översiktsplanen pekar främst ut området i mellersta Strömsunds kommun som intressant för 
vindkraft, benämnd som Alanäs, Ström, Fjällsjö, Tåsjö och Bodum, där landskapsbilden 
präglas av skogslandskap och lågfjällsområden. Här bedömdes att vindkraften inte skulle ha 
en negativ inverkan på landskapet. Landskapets skönhet bedöms ligga i bebyggelsen och 
naturen kring de stora vattendragen och därför ska områdena runt dessa skyddas. I övriga 
områden i kommunen, fjällområdena i norr och jordbruksområdena i söder, uttalar sig 
kommunen restriktiv mot vindkraftsutbyggnad. 
 
I Strömsund finns i dagsläget 48 vindkraftsverk i Havsnäs som ingår i det område som var 
utpekat i översiktsplanen. Denna vindkraftspark är i nuläget den största landbaserade parken i 
Sverige. Enstaka vindkraftverk står även vid Harrsjön och Sikåskilen. Projektering finns även 
för sex stycken verk i Ollebacken i närheten av Sikåskilen där den ekonomiska föreningen 
Ollebackens energi kommer att bli ägare. Detta område är beräknat att tas i drift 2010-201169. 

6.1.3 Havsnäs vindkraftspark 

Havsnäs vindkraftspark är en etablering bestående av 48 
vindkraftsverk placerade på tre höjder i det skogslandskap som 
Strömsunds kommun i sin särskilda översiktsplan pekade ut 
som etableringsområde för vindkraft.70 Området ligger cirka 
35 kilometer norr om Strömsund och vindkraften är fördelad 
med 11 verk på Ursåsen, 16 verk på Järvsandsberget och 21 
verk på Ritjelberget – Kvällsknäppen.71  
 
Planering och projektering skedde genom ett samarbete mellan 
kommunen och Nordisk Vindkraft med start runt 2002 och 
byggnationen påbörjades i april 2008. Parken planeras gå i 

                                                 
67 Strömsunds kommunstyrelse, 2006.  
68 Strömsunds kommun, Vindkraft i Strömsunds kommun – fördjupad översiktsplan, antagen 2005-04-27 
69 Jimmy Anjevall, 2009-12-18 (muntlig källa) 
70 Nordisk vindkraft, online 2009-11-17 
71 Havsnäs.se, online 2009-11-17 

Figur 6: Havsnäs området 
Källa: Strömsunds kommun, Vindkraft i 
Strömsunds kommun, södra delen 2009 
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drift successivt från november 2009 till mars 2010 då projektet ska vara klart.72  
 
Effekten beräknas uppgå till 95,4 MW och det beräknas motsvara el till 50 000 normalstora 
villor. Ägare är Nordisk vindkraft till 25 procent och HgCapital med 75 procent.  
 
Havsnäs är för närvarande den största landbaserade vindkraftspark i Sverige.73 Turer för 
intresserade närboende, företag, projektörer med flera anordnades med start i juli 2009 för att 
sprida information om bygget och satsningen. Även att parken är placerad så långt norr ut gör 
den intressant att studera då man tidigare inte har särskilt utbredda kunskaper om hur 
isbildning på rotorbladen påverkar produktionen i en större utsträckning.74  

6.1.4 Strömsund nod i Nätverket för Vindbruk 

Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen startat Nätverket för Vindbruk vars syfte är 
att gynna en ökad utbyggnad av vindkraft genom att sprida kunskap och information om 
vindkraft och stödja regionala initiativ av nationell betydelse. Fyra noder utsågs med varsitt 
ansvarsområde. Strömsunds kommun utsågs till en av dessa noder vars inriktning är 
arbetskraftsförsörjning samt drift- och underhållsfrågor.75  
 
Vindkraftscentrum Strömsund använder vindkraftsparken i Havsnäs som undersöknings-
område för att få fram kunskap inom arbetskraftsförsörjning och drift. Det som görs med 
parken som grund är en sammanställning över arbetskraftsbehov och erfarenheter, guidade 
turer till vindkraftsparken, en utbildningsfilm och en turismfilm.76  
 
Strömsunds Utvecklingsbolag AB är även huvudman för ett projekt tillsammans med Almi en 
person anställd, Gabriel Duveskog, vars uppgift är att informera, sammanställa och underlätta 
för näringslivet att bli en del av vindkraftssatsningen. Projektet har hittills framförallt jobbat 
med att nå ut med information om vindkraftens möjligheter för länets företag samt att lyfta 
fram och sammanställa de behov företagen i länet har för att kunna bli delaktiga 
vindkraftssatsningen.77  
 
I Strömsund startade även den första KY-utbildningen med inriktning på vindkraft. 
Utbildningen sker på Hjalmar Strömerskolan och är ett samarbete med KTH, Högskolan på 
Gotland och vindkraftsbranschen. Den är två år och sträcker sig över 80 KY-poäng. Fokus 
ligger dels på arbetsuppgifter som kan vara under projekteringen och uppförandet men 
framförallt under drift-, service- och underhållsarbete. Kunskaperna blir fördjupade i 
vindkraftsteknik och skötsel av anläggningar samt erfarenhet i arbete på hög höjd och i trånga 
utrymmen. Säkerheten är även en viktig del av utbildningen.78  

                                                 
72 Nordisk vindkraft, online 2009-12-18 
73 Nätverket för vindbruk, online 2009-11-17 
74 Vindkraftscentrum Strömsund, online 2009-11-18 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 KY-utbildning i vindkraft, www.hjalmar.nu/vindkraft, online 2009-11-18 
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6.2 Fokusområde: Krokoms kommun 

6.2.1 Kommunen 

Krokoms kommun ligger i nordvästra Jämtland och angränsar till bland annat Strömsunds 
kommun och Östersunds kommun. Krokoms kommun är 6 200 km2 och där bodde under 2007 
14 300 personer. Från 2003 har befolkningen ökat vilket främst beror på inflyttning från andra 
kommuner i länet. Kommunen har även ett något högre födelsetal än resten av landet. Dock 
visar demografikurvan att Krokoms kommun har en äldre befolkning med ett underskott av 
invånare i familjeskapande ålder om man jämför med riket i övrigt79. Flest bor i centralorten 
Krokom, cirka 2 100 invånare. Andra tätorter är Ås och Nälden.  
 
Utbildningsnivån i kommunen ligger främst på en för- och gymnasial utbildning. Endast 29 
procent har en eftergymnasial utbildning i kommunen jämfört med 35 procent i riket. 2007 
var andelen förvärvsarbetare 82 procent, vilket är 4 procentenheter högre än resten av riket. 
Arbetspendlingen gick ut ur kommunen under 2007 vilket innebar att fler åkte till en annan 
kommun, främst Östersunds, och arbetade än vad som kom in i Krokoms kommun för att 
arbeta.80  
 
Starka näringsgrenar har främst varit tillverkning och utvinning, vård och omsorg, utbildning 
och forskning, byggindustrin samt jord- och skogsbruk, jakt och fiske. Arbetslösheten var 
2008, för dem mellan 20-64 år, lika som övriga landet på 4 procent vilket var lite bättre än 
resten av länet.81  
  

6.2.2 Krokoms kommun och vindkraft 

Krokoms kommun antog i februari 2003 en 
vindkraftspolicy som hade tagits fram som ett 
komplement till översiktsplanen från 1991 där 
Krokoms kommun ställer sig positiva till 
vindkraftsetablering. Dock betonas vikten av att 
maximera den lokala och regionala nyttan vid 
en vindkraftsetablering.82  
 
Kommunen har dragit upp ett antal översiktliga 
planeringsprinciper för vindkraften där de bland 
annat lyfter fram att de vill ha större 
vindkraftssatsningar placerade i 
sammanhängande parker, istället för mer 
utspridda verk, att andra värden som natur- och 
kulturvärden, fornlämningar eller 
rovfågelsförekomst ska påverka var verken 
ställs upp samt att verken inte får skada 
rennäringens intressen. Krokoms kommun har 
en hel del skogsområden och förfjällsområden 
det finns möjlighet för etablering av vindkraft 
                                                 
79 Kommunfakta Krokoms kommun, online 2009-11-18 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Krokoms kommun, Vindkraft i Krokoms kommun, tillägg till översiktsplan 1991, 2009 

Figur 7: Krokoms Kommun 

Källa: Krokoms kommun, Vindkraft i Krokoms 
kommun, 
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utan att påverka de i övrigt utpekade värdena.  
 
I dagsläget har Krokoms kommun ett antal platser där det redan står vindkraftverk eller där 
det diskuteras om att uppföra verk. Ett exempel på detta är att man vill bygga ytterligare ett 
verk på Råshön där det just nu står 7 verk.  
 
I Storrun, som ligger vid Oldsjön i nordvästra delen av kommunen, har det under sommaren 
2009 uppförts 12 vindkraftverk. Här hade kommunen avslagit bygglov för anläggningen men 
den godkändes senare av högre instans.  
 
Två enstaka verk står i vardera Almåsa och Vallrun. Utbyggnadsintressen finns i Skärvången 
där ansökan omfattar 34 verk, samt i Offerdal-Rise och Aspås-Lien där ett kraftverk vardera 
innefattas av ansökan.  
 
Kommunen har gjort en översiktkarta, se figur 7, över vilka områden där vindkraft kan tillåtas 
samt där ingen vindkraft kommer att få tillstånd. Stora delar av kommunen har klassats som 
intressanta för rennäringen, friluftslivet, turismen samt vissa natur- och kulturmiljöer och 
områden av lokal betydelse för friluftslivet. Endast gårdsverk kan prövas om så är acceptabelt 
med andra intressen. 
 
Dock finns ett antal mindre utpekade områden där vindkraft kan etableras. Dessa områden 
ligger bland annat vid Störåsen, Olden, Åkersjön, Änge samt söder om Föllinge. I övrigt finns 
omarkerade områden som är platser där det blåser för lite eller har andra intressen som 
krockar för att kunna sätta upp storskalig vindkraft. Enskilda verk eller verk i grupper om tre 
kan tänkas att tillåtas, vilket dock är beroende på hur denna plats ser ut och vilka andra 
intressen som konkurrerar med vindkraften. 

6.2.3 Offerdalsvind- ekonomisk förening 

I Krokoms kommun ligger Offerdals socken. 
Denna socken är för många förknippade 
med bland annat vindkraft då det har bildats 
en ekonomisk förening, Offerdalsvind, som 
äger ett vindkraftverk. Föreningen 
registrerades 2000 men det var först 2004 
som deras vindkraftverk stod klart, som ett 
av sju på Råshön. 
Då ingen bank ville hjälpa till med 
finansieringen vid tecknandet av 
vindkraftverket, eftersom det vid den tiden 
rådde politisk osäkerhet om hur man ställde 
sig till vindkraften, så det gällde att snabbt 
få ihop medlemmar som kunde köpa in sig i 
verket. Tidsramen för att få fram dessa 
pengar var dock mycket stram vilket gjorde 
att 1400 av de 4319 andelarna köptes upp av 
finansmannen Mats O Sundqvist till bolagen 
Fabös och Persson Invest. Ambitionen i 
grunden var att bara sälja andelar till 
personer bosatta i Offerdal då det var dem 
som berördes av vindkraftverket men med  

Figur 8: Utplacering av vindkraftsverk i 
Offerdal  

Källa: www.offerdalsvind.se  
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bakgrund av den strama tidsramen fick detta överges och i dagsläget bor 80 av de 300  
medlemmarna i Offerdals socken och ytterligare cirka 190 av medlemmarna bor i Jämtlands 
län. Föreningen består av 4319 andelar då vindkraftsverket beräknades producera 4 319 000 
kWh/år och en andel består av 1000 kWh.83  
 
Den ekonomiska vinsten som Offerdalsvinds ordförande, Bo Almer och sekreterare, Toivo 
Comén, ser är dels att medlemmarna får en lägre elkostnad, vilket i förlängningen ger 
billigare boendekostnader vilket kan ses som attraktivt, och dels att både markägare och 
bygden får en avkastning beroende på hur stor produktionen är. Markägarna får i detta fall 2,5 
procent av vinsten som vindkraftverket ger per år och bygdepengen ligger för närvarande på 
0,3 procent av bruttoinkomsten, vilket i faktiska medel förra året kom upp i nästan 70 000 kr. 
Dessa pengar har delats ut till Offerdalsveckan, ett arrangemang i bygden för att locka dit mer 
folk, och den andra delen har lokala organisationer och förening kunnat söka som 
teaterföreningen, Radio Krokom samt en museumutflykt för en skola. Dock har det 
diskuterats att nästa år låta nyföretagare söka bidrag ur denna pott. 
 
I Offerdal tycker även Offerdalsvind att de ser förändring i hur bygden uppfattas och hur 
”bygdeandan” har stärkts av etableringen av vindkraft. Flera personer har påpekat att det inte 
fanns en enda uttalad protest mot vindkraften i Offerdal när den skulle uppföras. 
Offerdalsvind uppfattar det även som om bygden ser vindkraftverken som monument för att 
bygden går framåt och att satsningen har lett till engagemang, gemenskap och framtidstro.  
 
”När man kommer ner på ICA i Änge kan det komma fram folk och säga att: ”de där med 
vindkraften, det tycker jag det var väldigt bra att ni drev igenom”. ”84 
 
Föreningen har fått fler utmärkelser, bland annat Miljöpartiets miljöpris och Årets kooperativ 
i Jämtland 2007 samt Årets kooperativ i Sverige 2008. 

6.3 Vindkraft och de regionala utvecklingsmålen 
Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om en satsning på vindkraft i Jämtlands län 
skulle kunna leda till en ökad regional och lokal utveckling. För att kunna få en uppfattning 
om vindkraften har potential att leda till regional utveckling struktureras empirin bland annat 
under de övergripande målen för regional utveckling. En del av målen kommer att presenteras 
tillsammans då de har gemensamma drag. Utöver dessa mål presenteras även förändringar i 
den lokala ekonomin under en ytterligare rubrik då delar av empirin inte ansågs passa under 
något av de mål som finns för regional utveckling.  
 
Regionen ska präglas av sina unika natur-, kultur-, och miljövärden 
Jämtlands län är ett län med en stark fokus på turism och som är känt för sin natur och sina 
fjäll. Därför kan vindkraft vara kontroversiellt och komplicerat på sina platser. Länsstyrelsen 
har haft som regionalt mål att alla kommuner i länet ska ha planerat vart det finns områden 
som är aktuella för vindkraft innan 2010. När dessa områden tas ut beaktas de övriga 
riksintressena med mera för att hitta områden där intressen inte står i konflikt. För att uppnå 
överstående mål betraktas dessa värden så klart med särskilt intresse.  
 
När vindkraft började bli intressant att utveckla i Jämtland var det främst i fjällområdena där 
det fanns tillräckligt med vind för att etablera vindkraft, i och med att tekniken för vindkraften 

                                                 
83 Toivo Comén, 2009-11-04 (muntlig källa) 
84 Ibid. 
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har utvecklats finns numer möjligheten att ställa vindkraften i skogsområden vilket har 
underlättat för att inte krocka med natur- och kulturintressen. Dock finns det så klart även 
turism- och friluftslivsintressen i områdena utanför fjällvärlden. Vildmarksturismen, fisket 
och skoterturismen är aktiviteter som sker i de skogsområden som nu är intressanta att bygga 
vindkraft i. Bland annat i Krokoms kommun är denna turism stor och här finns en del 
personer som driver turismföretag som tycker att vindkraften förstör den orörda känslan och 
uppfattningen av naturen som vildmark.85  
 
Diskussioner har även funnits runt vindkraft att det skulle störa djurlivet och att det inte skulle 
gå att jaga i närheten av dessa. Exploatörerna i Havsnäs hade bland annat denna diskussion 
med det aktuella jaktlag som hade sitt område runt vindkraften. Dock hade laget vid senaste 
jakten skjutit fler älgar än året innan och detta skedde under tiden då verken fortfarande 
byggdes och det var mycket liv och rörelse i området. Dessutom har byggarna i Havsnäs fler 
än en gång haft kontakt med björnar och enligt platschefen Rolf Rubensson ligger det nu en 
stor björnhanne i ide cirka 200 meter från ett av verken.86  
 
”Vi såg spåren efter björnen här, han hade gått precis förbi vindkraftsverket. Med den 
storleken på spåren måste det vara en rejäl hanne. Sen har han gått och lagt sig i sitt ide bara 
200 meter ner här borta.” 
 
Fler personer ska besöka vårt län än idag 
Jämtland har, som tidigare påpekat, en stark inriktning på turism och detta är ett område som 
Länsstyrelsen starkt vill utveckla och få fler människor att komma till länet. Eftersom 
vinterturismen blir mer och mer begränsad av det allt varmare klimatet ligger fokus på att 
försöka få en turism som är aktiv året runt. Som diskuterades i stycket innan så kan turismen 
påverkas av vindkraften på ett negativt sätt då känslan av orördhet och vildmark påverkas.  
 
Vindkraften kan dock även ha en positiv inverkan på turismen, att besökare efterfrågar 
vindkraft som besöksmål.87 Till exempel har vindkraftsparken i Havsnäs haft ett flertal 
bussturer med besökare under sommaren i år, eftersom det är den största landbaserade 
vindkraftsparken i Sverige. Bussturerna, som ombesörjdes av ett lokalt bussföretag från 
Strömsund, arrangerades av Strömsunds utvecklingsbolag och utav Havsnäs vindkraftspark. 
Sammanlagt blev det cirka 10 bussresor som alla var fullbokade. Syftet var både att sprida 
kunskap om vindkraft men även för de närboende att få en inblick om vad som pågår. 
Besökarna bestod både av närboende och av blivande och intresserade exploatörer av 
vindkraft men även av renodlade turister med vindkraftsintresse. Intresset var med andra ord 
stort. Att detta skulle leda till en ökad turism fortsättningsvis är dock tveksamt då intresset 
förmodligen kommer svalna.88 
 
En indirekt påverkan på turismen kan vara den ökade intäkten som hotell och campingar får 
under byggnadsprocessen av Havsnäs vindkraftspark då arbetare från Vestas, som är 
leverantören av vindkraftverken, kommer till Strömsund. Även Nordisk vindkraft och 
Renewable Energy Systems (RES) har personal på plats. För sina arbetare har Vestas byggt 
upp containers på Järvsands camping i närheten av parken. Enligt campingen hyr bara Vestas 
marken av dem där de ställt upp sina containers, som förutom boende även innehåller en 
bioanläggning, biljardrum och gym. Campingen får dock även in pengar på försäljning av 

                                                 
85 Hans Öhrberg, 2009-11-05 (muntlig källa) 
86 Rolf Rubensson, 2009-11-03 (muntlig källa) 
87 Energimyndigheten, online 2009-11-25 
88 Daniel Perfect och Rolf Rubensson, 2009-11-03 (muntlig källa) 
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godis, fiskeutrustning och fiskekort. Dessutom kan de erbjuda översättningsjobb då arbetarna 
kom från hela Europa och utbildningsjobb för bland annat att sköta brunnen på campingen 
med mera.  
 
”Det märks att de tjänar bra med pengar. Det köper inte bara en godispåse utan kanske 10 
stycken. Är det nåt som vi inte har som de vill ha så betalar de extra för att vi ska kunna fixa 
det till dem.”89 
 
För detta får campingen, enligt utsago, ihop mer pengar på det halvår som containerna står 
uppe än vad de annars tjänar på ett år. Även om campingen inte tror att arbetarna kommer att 
komma tillbaka för att bo på deras camping har de pengar som boendet inbringat öppnat upp 
möjligheter för campingen att utveckla deras verksamhet och även att marknadsföra både 
lokalt men även i större utsträckning mot sin målgrupp. Detta ska förhoppningsvis leda till att 
fler besöker länet än i dagsläget.90 
 
Fler personer ska flytta till länet 
För att bli en attraktiv plats behövs, förutom attraktiva boendemiljöer och god service, en 
fungerande arbetsmarknad och en framtidstro i bygden. Vindkraften kan förhoppningsvis 
bidra en del till detta. Enligt platschefen i Havsnäs, Rolf Rubensson, kommer några stycken 
av dem som blir driftstekniker för parken att vara sådana som flyttat tillbaka till Strömsunds 
kommun igen, som varit uppväxta där men sedan flyttat ut ur kommunen. Dessutom vittnar 
både Rolf och Margareta Stark, assisterande platschef, om att det är många av dem som 
arbetar med parken som trivs i Strömsund och skulle kunna tänka sig att flytta dit.91 
 
”Han, grabben från Tyskland, som sitter på det kontoret där, han är helt övertygad om att 
Strömsund är platsen för honom. Han ska bara hem och övertala sin fru om att de ska flytta 
hit.”92  
 
”Alla är så trevliga här i kommunen. De hälsar på en även om man inte känner dem och man 
blir så vänligt bemött. Sen känns det ju verkligen att kommunen vill framåt och satsa och att 
de är mer än villiga att hjälpa till när man vill etablera sig i kommunen.”93  
 
Även att skaffa ett fritidshus i Strömsunds kommun har diskuterats bland de arbetare som 
kommit till Havsnäs från andra länder. Även om det inte leder till en permanent inflyttning 
kan det leda till en mer lukrativ bostadsmarknad och säsongsvis ökad befolkning.94 
 
KY-utbildningen till vindkraftstekniker som bedrivs på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund 
tar i dagsläget in 20 elever åt gången. Av dessa är i dagsläget endast ett par från Strömsund 
medan 10-15 av dem är från Mellannorrland och resterande från andra delar av Sverige. Det 
gör att det i alla fall under de två år som utbildningen pågår blir en inflyttning av personer 
som går utbildningen. Sen finns det förhoppningar om att några av dessa väljer att stanna kvar 
i kommunen.95   
 

                                                 
89 Claudia Beerta, 2009-11-17 (muntlig källa) 
90 Ibid. 
91 Rolf Rubensson och Margareta Stark, 2009-11-03 (muntlig källa) 
92 Rolf Rubensson, 2009-11-03 (muntlig källa) 
93 Margareta Stark, 2009-11-21 (muntlig källa) 
94 Rolf Rubensson och Margareta Stark, 2009-11-03 (muntlig källa) 
95 Karin Liinasaari, 2009-11-03 (muntlig källa) 
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Även om vindkraften påverkar naturområden och uppfattningen om orördhet så har de flesta 
åsikter som kommit fram angående etableringar varit positiva då det ger en framtidstro i 
bygden. För Havsnäs har det även inneburit att de blivit ett namn som blivit känt i Sverige och 
i ett positivt sammanhang.96  
 
Fler personer ska vara i arbete än idag/ Energi- och klimatfrågorna skapar sysselsättning i 
länet 
Arbeten är bland det viktigaste som diskuteras i samband med vindkraften och regional 
utveckling. Tanken är att när vindkraften väl är uppbyggd så ska den fortfarande kunna bidra 
med arbete till bygden. Ett vindkraftsverks cykel kan delas upp i fem faser; projektering, 
uppbyggnad, montering, drift och nedmontering. Det är främst under uppbyggnaden och 
monteringsfasen som det är högintensivt med arbetstillfällen. I dagsläget, när stora 
anläggningar etableras, kommer en hel del personer utifrån området, speciellt under de första 
tre faserna.  
 
Olika beräkningar har gjorts för att beräkna hur många arbeten vindkraften kommer att kunna 
leda till. Svensk vindenergi har i sin skrift Jobb i medvind97 tagit fram siffror som baseras på 
amerikanska studier där det beräknas gå ungefär 0,5 arbetstillfällen per år och installerad 
MW, när det kommer till drift och underhåll. Det innefattar direkta jobb, men även indirekta 
och inducerade jobb. Det skulle på en plats som Havsnäs där cirka 96 MW är installerade leda 
till att 48 jobbtillfällen hade skapats. När det kommer till arbeten som uppkommer i samband 
med bygg- och monteringsprocessen beräknar det amerikanska Department of Energy att det 
krävs 15 årsarbeten per installerad MW.98 Dock räknar de även med tillverkningsprocessen av 
vindkraften och i dagsläget finns det ingen svensk tillverkare av vindkraft som är stor nog att 
användas vid större utbyggnader av vindkraften.  
 
Gabriel Duveskog visar i sin arbetsrapport Vindkraftssamordning för Jämtlands län och dess 
näringsliv99 på olika tänkbara scenarion för antal arbetstillfällen. De högsta siffror han har 
räknat med är att det krävs 0,7 personer för underhåll och drift per 2 MW installerat. Skulle 
Sverige nå sitt planeringsmål till 2020 med 30 TWh el från vindkraften skulle det innebära 
3 500 jobb i Sverige vilket ger 1 500 jobb i Jämtlands län enligt hur den förmodade 
fördelningen av vindkraft kommer vara i landet. Han använder sig även av två kalkyler som 
två stora projektörer har gjort när de beräknar hur många arbetstillfällen de kommer att 
behöva när deras etableringar står färdiga. Enligt dessa siffror hamnar antalet arbetstillfällen i 
Jämtland mellan 950-800. Dock framgår det inte om dessa siffror innefattar indirekta jobb.  
 
När det kommer till Havsnäs var det Nordisk vindkraft som gjorde projekteringen för parken 
vilket innebar att det var deras projekterare som var på plats och gjorde grundarbetet. Dock 
anlitades lokala inmätare och utsättare samt att det engagerade lantmäteriet på plats för att 
planera var vindkraften skulle ställas. Byggnadsfasen innefattar allt från nya vägar till 
området till gjutning av betongfundament vilket till stor del gjordes av lokala arbetare. Under 
monteringsfasen ingår det från Vestas som är leverantörerna av vindkraftsverken att de 
kommer med sina egna montörer så inom den fasen är den lokala inblandningen ganska liten. 
När parken sedan är uppbyggd kommer den överlämnas till de lokala driftsteknikerna så 

                                                 
96 Ulf Palmqvist, 2009-10-31 (muntlig källa) 
97 Andersson, N., Jobb i medvind, 2009 
98 Andersson, N. Jobb i medvind, 2009 
99 Duveskog, G. Vindkraftssamordning för Jämtlands län och dess näringsliv, 2009 
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småningom. Dessa kommer bland annat från KY-utbildningen i Strömsund. Nordisk vindkraft 
som äger parken beräknar att de kommer att behöva 15-20 driftstekniker på plats.100  
 
Cirka 25 procent av de 150 arbetare som har varit inblandade i själva uppbyggnaden av 
vindkraftsparken har varit lokala. Nordisk Vindkraft har ett uttalat mål att de vill få med så 
många lokala företag som möjligt i processen. Dock har det poängteras från deras sida att de 
gärna hade sett ett bättre samarbete med arbetsförmedlingen så att de lätt kunnat få tag i de 
sorters arbeten de behövde snabbt. De upplevde inte att arbetsförmedlingen var så förberedda 
som de önskat. Det gäller att vara förberedd med att ha den kompetens och den utrustning 
som kan behövas för att kunna bli en del i processen, vilket påpekades av många som jag 
pratade med.101  
 
Det är dock inte bara på själva platsen som det är möjligt med ökad sysselsättning. Företag 
som levererar till vindkraften eller till arbetarna i samband med vindkraftsbygget kan även de 
gynnas av etableringen men att de skulle nyanställa för denna period har jag inte fått några 
indikationer på. Platschefen i Havsnäs, Rolf Rubensson, räknade upp de arbeten han kunde 
påminna sig om hade blivit inblandade eller påverkade av vindkraftsetableringen. Dessa 
redovisas i tabell 1.102  
 
Tabell 1: Exempel på yrken som deltog i uppbyggnaden av Havsnäs vindkraftspark 
Mekaniker  Åkare  Eltekniker 
Rörläggare  Handlare  Krossverksmaskinister 
Sprängare   Svetsare  Skogsentrepenörer 
Betongarbetare  Fyrhjulingsuthyrning  Säljare av fiskeutrustning 
Inmätare  Utsättare  Gjutare 
Försäljare av 
drivmedel 

 Psykologer  Busschaufförer  

Snickare  Målare  Snöröjare 
Vägbyggare  Däckföretag  Skoteruthyrning 
Guider 
Hotellpersonal 

 Lantmäteriarbetare 
Biluthyrare 

 Camping personal  

Källa: Rolf Rubensson, 2009-11-04 (muntlig källa) 
 

Vindkraftsutbildningen som finns i Strömsund leder även det till det skapas vindkraftsarbeten. 
Utbildningen upptar i dagsläget tre heltidstjänster fördelat på två lärare som enbart undervisar 
på KY-utbildningen och sedan har 6 lärare 5-15 procent av sin tjänst i utbildningen. Två av 
lärarna är nyanställda just för denna utbildning och alla inblandade har fått en 
vidareutbildning vilket även det i förlängningen kan ge ökad sysselsättning.103  
 
I dagsläget är vindkraftsbranschen i huvudsak mansdominerad bransch då många av dem 
yrken som berörs som är främst mansdominerade yrken som maskinist, byggare, elektriker 
och drifttekniker med mera. Detta speglas även vid KY-utbildningen där endast 6 av 40 
studenter är kvinnor och endast en av lärarna samt rektorn för utbildningen är kvinnor.104 
Margareta Stark vid Nordisk vindkraft poängterar dock att de är relativt många kvinnor som 
är projekterare vid detta företag så här finns en öppning för att få in fler kvinnor i 
vindkraftsbranschen.105  
                                                 
100 Rolf Rubensson, 2009-11-03 (muntlig källa) 
101 Daniel Perfect, 2009-11-03 (muntlig källa) 
102 Rolf Rubensson, 2009-11-03 (muntlig källa) 
103 Karin Liinasaari, 2009-11-12 (muntlig källa) 
104 Karin Liinasaari, 2009-11-12 (muntlig källa) 
105 Margareta Stark, 2009-11-20 (muntlig källa) 
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Flera personer ska vara företagare än idag/Fler företag som säljer på en marknad utanför 
länet 

I den regionala utvecklingsstrategin ligger fokus på att satsa bland annat på entreprenörskap och på 
att stärka de företag som redan finns men även underlätta och hjälpa till för att skapa nya företag. 
Gabriel Duveskog är ansvarig för projektet Vindkraftssamordning för Jämtlands län och dess 
näringsliv. Huvudsyftena är att inventera länets företag och påvisa affärsmöjligheterna, stimulera 
till samverkan mellan företag, analysera möjligheter och fördelar med eventuellt skapande av 
kluster/nätverk samt att samordna, hänvisa och informera kring vad som händer och sker inom 
vindkraft i länet. Projektet startade våren 2009 och i dagsläget är 200 företag knutna till projektet 
med visat intresse för att vara en del av en vindkraftsutbyggnad. En av de viktigaste uppgifterna 
för projektet är att samordna och hjälpa företagen att komma i kontakt med 
vindkraftsexploatörerna, då det i Jämtlands län inte i dagsläget finns tillräckligt stora investerare 
som kan ta på sig kostnaden för vad en vindkraftspark kostar. Det gäller då för de lokala företagen 
att visa att de finns när exploatörerna kommer och söker samarbetspartners. Ett steg i den 
processen är att på hemsidan Vindkraftscentrum.se bygga upp en matchningsfunktion för att 
underlätta rekrytering och jobbförmedlingen mellan arbetstagare och arbetsgivare, detta genom 
den ökade kunskapen som arbetet som nod i Nätverket för Vindbruk bidragit till. Att försöka 
sprida kompetens är en viktig del i projektet. Samordning för kompetensförbättringar både inom 
det tekniska området som höghöjdsarbete med mera men även inom andra områden som till 
exempel att se till att ha de certifikat som vindkraftsexploatörerna kräver, att samordna offerering 
samt att se till att kunskaperna i engelska är tillräckligt goda är viktigt för att hjälpa länets företag 
att utveckla. Projektet jobbar därför med att utreda möjligheterna för att även från offentligt håll 
hjälpa till och bidra till att samordna, skapa kluster och förmedla lokala intresserade företag. I 
dagsläget säger representanter från Nordisk vindkraft att de har som mål att få med så många 
lokala företag som möjligt, också för att lokal medverkan ger en bättre acceptans av 
exploateringen, men både de och Gabriel vittnar om att företagen skulle behöva vara lite mer ”på 
tå” för att ha rätt kompetens och för att synas, samt att hjälp med förmedling av möjlig arbetskraft 
borde vara bättre. Ett samarbete med vindkraftsutbildningen i Strömsund kan bidra till en ökad 
kompetens i länets företag.106 

 
 
I skriften från Svensk Vindenergi, Jobb i Medvind, 
lyfts det fram att Sverige har goda chanser att bli 
vindkraftstillverkare och exportörer av vindkraft. De 
beräknar att om Sverige skulle satsa på att själva 
tillverka vindkraft skulle mellan 10 000 och 18 000 
arbetstillfällen kunna skapas. Av figur 8 framgår det 
att arbetstillfällena fördelade så att de flesta jobb 
finns inom tillverkningsdelen107. Enligt Gabriel 
Duveskog skulle kostnaderna vid en lokal 
tillverkning av till exempel torn och rotorblad 
kanske kunna sänka kostnaderna på dessa med cirka 
50 procent. Han lyfter även fram att vid storskaliga  

                                                                  satsningar där 100 vindkraftverk eller fler sätts upp i         

                                                 
106 Gabriel Duveskog, 2009-11-04 (muntlig källa) 
107 Andersson, N., Jobb i medvind, 2009 

Figur 9: Fördelning av sysselsättning inom 
vindkraftsbranschen  

Källa: Andersson, N., Jobb i medvind, 2009 
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samma område kan det vara mer ekonomiskt för en vindkraftstillverkare från till exempel 
Danmark att starta en fabrik för vindkraftstillverkning lokalt istället för att frakta 
vindkraftverken på plats, enligt hans källor.108   
 
Dock behöver det inte bara vara själva vindkraftsverken som exporteras. Nordlock, låsbrickor, 
och Jemtab, serviceverktyg inom hydralik, är två företag som i dagsläget levererar produkter 
till vindkraftsbranschen och har en möjlighet att sprida sina varor även utanför länet. Gabriel 
ser även potential i att lokalt utveckla belysning till vindkraftverken.109 
 
Kommentarer kommit fram att det inte är helt självklart för länets företag att göra de 
satsningar som kan krävas för att kunna utnyttja vindkraftsetableringen. Många av länets 
företag är små familjeföretag där det är en väldigt stor förändring och risk att göra en större 
investering eller att anställa ytterligare en person. Möjligheten med ökad omsättning måste 
vara klart överhängande och långsiktig för att små företag ska våga satsa. Det är inte helt 
självklart att man ser vindkraften på så sätt när själva byggnadsperioden till exempel inte är så 
lång. Många kan helt enkelt vara nöjda med den situation de har nu och önskar inte att 
expandera.110 
 
Däremot finns det företag som redan nu vågat satsa på vindkraften och ser att det är en 
möjlighet att utvecklas. Hammerdals betong omnämns av de flesta jag pratar med som ett 
företag som verkligen ligger i framkant och vågade satsa när det började talas om att etablera 
vindkraft i Jämtland. Robert Färdvall, VD i företaget, började redan 2005 att titta runt på 
alternativ för att kunna leverera betong till en utbyggnad av vindkraft då han tyckte att det var 
en lockande tanke att vara en del av en investering på 1,6 miljarder kronor. I december 2007 
kom en delegation från projekterarna för Havsnäs och han blev anlitad. Denna delegation var 
”ute och dammsög hela marknaden för lokala företag” som Robert uttryckte sig och eftersom 
han hade en klar idé om hur han kunde leverera till dem fick han jobbet. En investering 
gjordes för att köpa mobila betongstationer så att de kunde gjuta fundamenten på plats. Nu när 
deras arbete i Havsnäs är klart berättar Robert att de även i fortsättningen har fått 
jobberbjudanden runt om i landet för att gjuta fler vindkraftsfundament.111  
 
Genom den kraftiga expansion som sker i länet på vindkraftsområdet har det även kommit 
förfrågningar från projekteringsföretag efter lokaler i länet, i detta fall i Krokom. Detta skulle 
kunna innebära att företag även flyttar in sin verksamhet i länet för att kunna möta 
etableringen på plats.112  
                                   
Näringslivsanpassade yrkesutbildningar ska utvecklas/ Fler personer utbildar sig på en högre 
nivå än idag 
I sammanställningen av enkäter som skickades ut till vindkraftsbranschen och till 
länsstyrelser, Framtidsbranschen Vindkraft113, framkommer att branschen både efterfrågar 
kompetens och arbetare. Enligt dem är det hela skalan från elektriker, mekaniker, monterare 
till projektledare, utredare och servicetekniker som behövs. För att möta det behov som 
branschen har utvecklades KY-utbildningen på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund. 
Vindkraftsteknikerutbildningen startade 2006 som en ettårig eftergymnasial 

                                                 
108 Gabriel Duveskog, 2009-11-04 (muntlig källa) 
109 Gabriel Duveskog, 2009-11-04 (muntlig källa)  
110 Hans Öhrberg, 2009-11-05 (muntlig källa) 
111 Robert Färdvall, 2009-11-11 (muntlig källa) 
112 Hans Öhrberg, 2009-11-05 (muntlig källa) 
113 Vindkraftscentrum Strömsund, Framtidsbranschen Vindkraft, 2009 
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påbyggnadsutbildning. År 2007 blev den en kvalificerad yrkesutbildning och blev då två år 
istället.114  
 
Kompetensen har även höjts hos lärarna på programmet. Tre av lärarna läser vindkraftskurser 
mot högskolan på Gotland och en av lärarna gör detta genom lärarlyftet. Alla lärarna har varit 
på studiebesök i Havsnäs och de har även blivit erbjudna att vara med om ett studiebesök i ett 
vindkraftsverk och prova på höghöjdsarbete, en chans som många av dem har tagit. Två av 
lärarna har goda kontakter med vindkraftsbranschen och är även med i ledningsgruppen för att 
utveckla programmet. Detta för att se till att utbildningen håller rätt standard.115 
 
Vindkraftsnoden i Strömsund har som del i sin arbetsbeskrivning att kartlägga och öka 
kompetensen inom vindkraft. Genom det samordningsprojekt som Gabriel Duveskog är 
projektledare för finns ambitionen att öka kunskapen och kompetensen hos företagare och 
intressenter. Detta genom informationsträffar och kunskapsspridning. Även bussturerna upp 
till Havsnäs kan ses som ett försök att öka kunskapen om vindkraft. 
 
Målet att få fler invånare med en högre utbildning kan även det länkas till KY-utbildningen i 
vindkraft då i alla fall ett par av dem som kommer in på utbildningen kommer från 
Strömsunds kommun. Dock är det klart fler som kommer utanför länet, även om det finns 
förhoppningar om att de efter utbildningens slut stannar kvar i länet.  
  
Förbättrade kommunikationer ska överbrygga de långa avstånden 
Vindkraft som fraktas behöver en viss kvalitet på infrastrukturen för att kunna komma fram 
med framförallt med rotorblad. Svängutrymme behövs och därför körs många transporter på 
natten för att inte störa annan trafik. För att få kraftverken på plats krävs ofta att nya vägar 
bryts, vilket har varit fallet i Havsnäs. Detta leder till ökad tillgänglighet i det området, vilket 
främst är ett skogområde.  
 
Havsnäs vindkraftverk färdades på väg från södra Sverige med ungefär 480 lastbilar. Det var i 
enlighet med den miljöutredning som gjordes i samband med tillståndet för att bygga parken. 
Idag hade det förmodligen inte gått igenom att så många vindkraftverk skulle fraktas så långt 
på väg, enligt Lars Östman, dispenshandläggare på Vägverket. En bättre lösning, enligt 
Conny Salander, chef för Örnsköldsviks hamn och logistik, skulle ha varit att frakta 
vindkraftsverken sjövägen där de hade kunnat tas emot i just Örnsköldsviks hamn. Hamnen 
har nämligen rustat för att kunna ta emot just vindkraftsverk genom att ha köpt upp mark och 
asfalterat ytor för att kunna lagra dem. 116 
 
God service ska vara erbjuden till alla invånare/ Länet ska ha en väl fungerande vård och 
omsorg 

För att en kommun och ett landsting ska kunna erbjuda en bra service och omsorg behövs 
skatteintäkter. Vindkraften har möjlighet att bidra till detta genom att bidra till en ökad 
sysselsättning och ökad inflyttning. Även andra skatter i samband med en etablering kan 
komma att användas för bland annat vård och omsorg. 
 
 
 

                                                 
114 Vindkraftscentrum Strömsund, online 2009-11-15 
115 Karin Liinasaari, 2009-11-12 (muntlig källa) 
116 Länstidningen, online 2009-11-28 
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En säker, uthållig och hållbar energiförsörjning för länets företag och hushåll/Jämtlands län 
bidrar till att begränsad klimatpåverkan 
Genom att ha en inhemsk produktion av el ökar chanserna för en säker energiförsörjning. 
Omställningen till att producera vindkraft klassas som både en hållbar energikälla samt som 
en säker tillgång till energi. En invändning är ju dock att det inte alltid blåser och att det vid 
sådana tillfällen kan bli plötslig brist på energi om man bara förlitar sig på vindkraften. För att 
undvika detta kan dels fler vindkraftverk sättas upp på olika platser för att fördela chansen till 
att det blåser, och dels är det viktigt att ha ett varierat utbud av energikällor, till exempel 
vattenkraft och biobränsle, vilket Jämtlands län har.  
 
Genom att utöka utbudet av förnybar energi genom satsningen på vindkraft bidrar Jämtlands 
län till att man kan byta ut energikällor som har en negativ påverkan på miljön och klimatet.  

6.4 Lokal ekonomi 
För att driva en bygd framåt underlättar det att det kommer in pengar till bygden som gör att 
den ekonomiska situationen för bygden och dess invånare blir bättre. Vindkraften kan påverka 
detta på olika sätt. Dels genom lokala arbetstillfällen som ger en inkomst till dem som arbetar 
men även genom ersättning till markägarna där vindkraften står. I dagsläget brukar 
ersättningen ligga på en årlig utdelning av runt 4 procent av omsättningen per vindkraftsverk 
och år. I Havsnäs är dock inte fallet sådant utan där har en fast avgift bestämts innan 
produktionen har kommit igång. Det finns åsikter om att markägarna därigenom inte blir 
betalade så mycket som de borde då denna bestämda summa förmodligen kommer att bli klart 
lägre än de hade fått om summan var beroende av produktionen. Om markägarna är privata 
och lokala kan dessa pengar gå tillbaka i bygden i form av konsumtion, satsningar och 
möjlighet att bo kvar bland annat.117  
 
Vindkraftsproducenterna kan även dela ut en frivillig bygdepeng, en avgift till den lokala 
bygden som påverkas främst av utställningen av kraftverk genom att de är så visuellt 
påverkande av landskapet. Det är dock mer regel än undantag att denna avgift betalas ut även 
om det inte är lagstiftat om det. Dagens bygdepengar ligger oftast mellan 0,1-0,5 procent av 
avkastningen men finns det kritiska röster om att bygdepengen borde vara lagstiftad om och 
att den borde vara högre. Att det inte ska bli lika underbetalt från vindkraften som man anser 
att det varit i fallet med vattenkraften är något som ofta kommer upp. Offerdalsvind är ett 
exempel där bygdepeng delas ut. 
 
Länsstyrelsen genom Jan Molde anser att vindkraften är intressant och med möjligheter att 
bidra till en regional tillväxt. Dock beror det lite på hur framtida politik ser ut, om vindkraften 
kommer att vara prioriterat i framtiden samt om elcertifikatsystemet kommer att finnas kvar 
som bidrar till vindkraftssatsningar rent ekonomiskt.118 

                                                 
117 Gabriel Duveskog, 2009-11-04 och Ulf Palmqvist, 2009-10-31 (muntlig källa) 
118 Jan Molde, 2009-12-07 (muntlig källa) 
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7 Analys 
I följande kapitel kommer en analys att göras som utgår från de frågeställningar som 
uppsatsen baseras på med hjälp av de indikatorer för regional utveckling som presenterades i 
teoriavsnittet. För de tre första frågeställningarna kommer de indikationer som ITPS och SCB 
tagit fram främst användas för att diskutera hur dessa kan återfinnas i Jämtlands län. För den 
sista frågeställningen som handlar om hållbar utveckling har istället de utmaningar som 
Länsstyrelsen lyfter fram i sin regionala utvecklingsstrategi använts för att analysera 
resultaten. Detta görs för att binda ihop den empiriska delen med den bakomliggande teorin 
inom området.  Dock är det viktigt att poängtera att vindkraftsetableringen än så länge bara är 
i startgroparna, förändringar som kan länkas till regional utveckling är det inte säkert att jag i 
detta läge kan utläsa. Både under empirin och i analysen tas möjliga förändringar upp. Dessa 
diskuteras utifrån hur stor möjlighet det är att de kommer inträffa. Sedan finns även 
möjligheten att flera av indikatorerna kan passa under flera olika frågeställningar. Dessa 
kommer då placeras under den rubrik jag anser den passar bäst.  
 
Vilka förutsättningar finns det för att nya lokala arbetstillfällen skapas i Jämtlands län 
med hjälp av vindkraftssatsningar?  
Befolkningsgeografisk struktur behandlar befolkningstäthet och närhet till den egna regionen 
och andra regioners arbetsmarknader. Vissa indikationer finns på att vindkraften kommer leda 
till en viss inflyttning, bland annat baserat på Rolf Rubenssons uttalanden om att både 
drifttekniker och montörer är intresserade av att till att flytta till Strömsunds kommun. Att 
även flytta arbetsmarknaden till de platser där vindkraften etableras kan tänkas utvidga 
arbetsmarknader och då minska avstånden mellan en del människor och arbetsmarknaden. 
Dock är det även tänkbart att vindkraftsetableringar sker i områden där befolkningstätheten 
inte är särskilt stor vilket medför att det inte blir någon större skillnad i transaktionskostnader 
för människor att ta sig till arbetsmarknaden.  
 
Mänskliga resurser är en faktor som genom empiriskt stöd har visat sig vara viktigt för att nå 
en regional utveckling. Rubriken innefattar variabler som befolkningsstruktur, åldersstruktur 
samt utbildningsstruktur. Dessa variabler innefattar bland annat hur stor del av befolkningen 
som är i arbetsför ålder och med den kompetens som krävs på arbetsmarknaden. Vindkraften 
kan ha en positiv påverkan på detta område på flera plan. Genom en ökning av arbetstillfällen 
kan det bidra till att regionen blir en mer attraktiv region för personer i arbetsför ålder. 
Dessutom kan KY-utbildningen inom vindkraft i Strömsund på flera plan bidra till att öka de 
mänskliga resurserna. Dels leder utbildningen självklart till att det blir fler som har den 
kompetens som arbetsmarkanden kräver. Sen lockar denna utbildning, som har ett nationellt 
antagningsområde, personer som inte tidigare varit bosatta i regionen. Genom detta finns det 
möjligheter att en del av dessa personer stannar kvar i regionen efter att utbildningen är klar. 
Då de flesta är relativt unga när man genomgår en eftergymnasial utbildning, mellan 20-30 år, 
kan utbildningen även bidra till att man knyter arbetskraft till regionen som har en lång tid 
kvar i arbetsför ålder.  
 
Inom begreppet mänskliga resurser innefattas även de positiva externa effekter som uppstår 
av att både personer och företag kan höja kompetensen i hela regionen. Höjd kompetens 
mellan företag kan ske genom arbetsgivarbyten och produktkopiering. Kunskap kan därför 
även sprida sig till andra och andra företag som inte varit en del av kompetenshöjningen, 
vilket ses som positiva externa effekter. Dessa är dock faktorer som i nuläget är svåra att 
avläsa i Jämtland då tidsramen begränsar möjligheten till att få en bra överblick av den 
möjliga kompetensspridningen. Förutsättningar finns dock för att detta skulle gå att uppnå. 
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Genom projektet Vindkraftssamordning kan det skapas plattformer för företag att utbyta 
kunskap och erfarenheter vilket förhoppningsvis leder till en ökad kompetens. Genom dessa 
ansträngningar kan även kommunikationen mellan företag hjälpas förhoppningsvis vilket i 
förlängningen kan öka utbytet av både tjänster och arbetskraft.  
 
Andra externa effekter genom ökad kompetensnivå är att de kan leda till en högre 
produktivitet och högre lönenivåer. Detta har dock inte kunnat utläsas av det material jag tagit 
del av i nuläget. Det ska även ha en attraherande effekt på migrationsflöden till regionen, men 
inte heller detta kan ännu avläsas.   
 
Arbetsmarknadsstruktur och funktion innefattar mått som arbetskraftutbud, relativa 
arbetslöshetstal samt sysselsättningsfrekvens. Utbudet av arbetskraft måste även matcha 
marknadens krav. Genom KY-utbildningen finns det större möjligheter att möta detta behov. 
Margareta Stark, Nordisk vindkraft, poängterade att de saknade arbetsförmedlingens 
engagemang i att försöka matcha arbetare och företag mot de önskemål de som etablerare 
hade, vilket torde ha en bromsande effekt på fördelningen av arbete. Denna punkt behöver 
förbättras för att få ut så mycket som möjligt av den arbetskraft som finns tillgänglig. 
Arbetslösheten har varit ett problem i vissa delar av Jämtland där Strömsund har varit ett av 
problemområdena när det kommer till höga arbetslöshetstal. Även här är det viktigt att matcha 
arbetskraft med den marknad som finns, då dålig matchning är en uttalad orsak till långsiktig 
jämviktsarbetslöshet. Detta inte bara genom arbetsförmedlingen utan även genom andra 
kanaler. En sådan åtgärd är den hemsida som Gabriel Duveskog genom sitt projekt ska arbeta 
fram där intresserade företag kan lägga upp sina kontaktuppgifter för att det ska vara enkelt 
för vindkraftsexploatörer att hitta rätt kompetens.  
 
Orsaker som geografiska avstånd kan påverka arbetsmarknadens struktur, vilket man kan se 
bland annat i Strömsund då det klassas som ett perifert område sett från en nationell skala. 
Vindkraftsetableringen kommer dock till största delen ske i Norrland, 70 procent av den 
förväntade utbyggnaden på land enligt Svensk Vindenergi, i vilket Jämtlands län istället är 
relativt centralt. Detta torde ge positiva effekter på både informations- och rörelsekostnader.  
 
Näringslivsstruktur handlar om att ha en diversitet i branscher och arbetstillfällen i regionen. 
Ju mer varierad en arbetsmarknad är ju mer attraktiv tycks den vara. Mer variation ska även 
leda till en stöttåligare marknad vid en ekonomisk nedgång. Vindkraften bidrar till detta 
genom att vara ytterligare bransch som gör att mångfalden utvidgas. Energiförsörjning är även 
en bransch med långsiktig efterfrågan. Dock kan det ju diskuteras om vindkraften kommer 
vara en energikälla som kommer att följa med mänskligheten en längre tid eller om det bara är 
en övergångskälla tills det att vetenskapen hittat nya sätt att effektivt utvinna energi. Troligt är 
dock, enligt den uppfattning jag har fått, att vindkraften kommer att vara en av energikällorna 
i alla fall 30 till 50 år framåt. Dagens vindkraft har en livslängd på runt 30 år vilket gör att det 
förmodligen kommer att finnas en marknad för att plocka ned, återvinna och ersätta gamla 
vindkraftverk en längre tid framöver. Vindkraftproduktionen kan även vara en möjlighet för 
företag att varva sina andra sysslor med, till exempel att ett företag gör låsbrickor som både 
fungerar i vindkraft och i annan sorts mekanik. Detta gör att företagen har en bredare grund 
att stå på om någon bransch de är beroende av går dåligt för tillfället.  
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Vilka möjligheter finns det för att vindkraftssatsningar kan påverka den lokala 
ekonomin i Jämtlands län, med utgångspunkt från Strömsunds och Krokoms kommun? 
Infrastruktur och övrigt realkapital består av tre grupper av variabler. Den första handlar om 
infrastruktur för kommunikationer. En vindkraftsetablering kräver i många fall relativt god 
fysisk infrastruktur som vägar och även hamnar för att kunna frakta vindkraftverken. I de allra 
flesta fall byggs även nya vägar för att kunna få vindkraftsverken på plats. Detta kan alltså 
bidra till att infrastrukturen blir bättre, även om många av de vägar som byggs för att få 
vindkraften på plats är små skogsbilvägar som inte direkt bidrar till en ökad rörlighet och 
minskade transportkostnader för andra personer eller företag.  
 
Den andra gruppen handlar om produktionskapital och i flera måldokument talas det om 
behovet av riskkapital i länet och i vindkraftsetableringen. Kapital som kommer utifrån 
regionen kommer dock att satsas då många vindkraftsexploatörer inte kommer från länet. 
Robert Färdvall, Hammerdals betong, uttryckte ju en vilja att vara med och vara en del av den 
1,6 miljarders satsning som Havsnäs vindkraftspark innebar och detta är ett klart exempel på 
hur produktionskapital kan komma till länet.  
 
Den tredje och sista gruppen handlar om ”social” infrastruktur och behandlar den kapacitet 
som forsknings- och utbildningscentrum har i regionen. Denna kapacitet är en viktig del för 
att kunna försörja regionen med humankapital sett ur ett långsiktigt perspektiv. Utöver KY-
utbildningen i Strömsund har inte denna studie fokuserat på forskning och utbildning i ett 
vidare perspektiv i relation till vindkraften. KY-utbildningen är dock en viktig del i att kunna 
producera arbetskraft med rätt kompetens och det finns förhoppningsvis möjlighet för andra 
utbildnings- och forskningsinstitutioner att utvidga sin verksamhet för att även involvera mer 
vindkraft.  
 
Dynamik innefattar variabler om flöden av arbetskraft, varor, kunskap och information med 
mera. Även flöden som sker inom organisationer medräknas inom detta område som 
införandet av ny teknik och organisationsförändringar. Vindkraften bidrar till dynamiken på 
flera plan. Eftersom vindkraften är en ny bransch inom Jämtland behövs ett inflöde av 
kunskap och information vilket dels sker genom utvecklingen av vindkraftsutbildningen i 
Strömsund men sedan genom den uppbyggnad som sker i länet. I nuläget kommer både 
projektörer och montörer till länet under uppförandet. Den kunskap de besitter kan då sprida 
sig till lokala företag och företagare. Vindkraftsetableringen leder även till ett inflöde av både 
arbetskraft och kapital i länet, även om inte all arbetskraft kommer att stanna kvar då 
monteringen är avslutad. Kapitalinflödet kommer även det vara som störst under en begränsad 
tid under uppbyggnaden men denna tillfälliga ökning kan utnyttjas för att göra långsiktiga 
investeringar. Exempel på detta är campingen i Järvsand som vittnar om att de utnyttjat det 
kapital som kommit in då de hyrt ut mark till Vestas till att bygga ut och att marknadsföra sig 
hårdare. Kapital kommer även tillbaka till bygden genom markägaravgifter samt genom 
bygdepengen, i de fall den delas ut. Ägs vindkraften lokalt, både i form av energiföretag och 
liknande samt som ekonomisk förening, kommer kapitalflödet lokalt vara mer varaktigt och 
förhoppningsvis större. Detta visar Offerdalsvind prov på.  
 
Dynamik inom företag och organisationer visar Hammerdals betong prov på genom att ha 
satsat på ny teknik för att kunna ta del av vindkraftssatsningen. Deras satsning på mobila 
gjutstationer gjorde dels att de kunde ta del av det kapital som satsades i Havsnäs 
vindkraftspark men även att de efter att Havsnäs är klart har vidgat sin marknad och har fått 
fler jobb inom vindkraftsmarknaden.  
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Statliga satsningar vilket innefattar satsningar på infrastruktur men även den geografiska 
utlokaliseringen av statliga myndigheter. Vilka infrastruktursatsningar som gjorts, förutom de 
bilvägar som brutits genom skogen för att komma upp till etableringsområdena i Havsnäs, har 
inte den insamlade informationen kunnat svara på. Utlokaliserade statliga myndigheter har det 
inte heller handlat om. Dock har Strömsund utvalts till nod i Nätverket för Vindbruk vilket 
kan ses som en satsning från statligt håll då Energimyndigheten är navet för nätverket. Detta 
kan leda till ett antal arbetstillfällen direkt i anslutning nätverket samt att det genom dess 
arbete för ökad utbyggnad av vindkraft leder till indirekta arbetstillfällen.  
 
Statliga satsningar som de uttalade mål som finns för vindkraft i Sverige samt genom el-
certifikat kan även de räknas med under denna aspekt. Den politik som förs är därför mycket 
viktig för hur framtiden för vindkraften kommer att se ut då den i nuläget underlättas genom 
olika bidrag från staten samt genom att underlätta tillståndsprocessen och poängtera dess 
betydelse i måldokument med mera. Skulle denna politik ändras till det negativa skulle 
vindkraften förmodligen få de svårare att expandera och tillväxteffekterna påverkas.  
 
Andra bidrag till den lokala ekonomin är även de bidrag som kommer in i bygden genom 
markägararrenden och bygdepengar. Dessa pengar kan bidra till både att privatpersoner får en 
förbättrad inkomst som i förlängningen kan ge större möjligheter att stanna kvar i bygden och 
de kan ge bygderna medel att satsa på aktiviteter och förbättringar i närområdet. Även den 
billigare elen som kan åstadkommas genom att skapa en ekonomisk förening, som har skett i 
Offerdal, kan leda till en förbättrad privatekonomi och mer pengar att röra sig med. Genom 
ökad konsumtion och högre möjlighet att bo kvar kan en förbättrad privatekonomi därför vara 
en viktig beståndsdel i den regionala tillväxten. 
 
Finns det andra regionala utvecklingsfaktorer som kan påverkas av en vindkrafts-
utbyggnad? 
Socialt kapital innefattar enligt SCB tio faktorer som är viktiga för en god social grund för ett 
samhälle. Dessa är sysselsättning, inkomst, materiell standard, bostäder, fritid/ledighet, 
sociala nätverk, politiskt deltagande/delaktighet, hälsa samt säkerhet och trygghet. 
Vindkraften har möjlighet att bidra ett antal av dessa faktorer som sysselsättning, inkomst, 
politiskt deltagande/delaktighet samt sociala nätverk genom möjlighet till ökat antal 
arbetstillfällen, skapa en fråga att samlas kring politiskt samt genom att sociala nätverk kan 
uppstå på grund av engagemang för eller emot vindkraften. Dock skulle vindkraften kunna 
påverka faktorerna fritid/ledighet och hälsa då vindkraften kan störa och förstöra områden för 
fritidsaktiviteter och rekreation.  
  
Miljömässiga förutsättningar innefattar både tillgången till råvaror som skog, malm eller som 
i detta fall, vind, och tillgången på rekreationsområden samt intressant natur- och kulturmiljö. 
Råvaroaspekten är viktigt då det är mycket mer kostnadseffektivt att etablera sig där råvarorna 
finns. I fallet med vindkraft är det helt omöjligt att flytta på råvaran. I Jämtland finns många 
platser där vindläget anses vara mycket bra. En del av dessa områden finns dock i fjällen där 
Länsstyrelsen i Jämtlands län sagt att ingen större vindkraftsetablering ska finnas. Dock tycks 
det finnas tillräckligt med områden som är inte är fjällandskap för att de ska kunna bli en stor 
satsning för vindkraft i Jämtland. Dessutom underlättare det för projektörer att etablera sig i 
områden där det redan finns etableringar då tidigare etableringar bidrar till att infrastrukturen 
kan vara anpassad till vindkraften med vägar och elnät.  
 
Den andra delen av miljömässiga förutsättningar innefattade tillgången till rekreations-
områden och intressanta miljöer vilket har visats sig vara en aspekt för företag att beakta vid 
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etablering. En av Jämtlands styrkor är just tillgången till rekreationsområden genom närheten 
till fjällvärlden samt genom de stora ytorna med natur som finns i länet vilket ur detta 
perspektiv borde bidra till att det är ett attraktivt område att etablera företag i. Dock finns 
paradoxen med att vindkraften kan påverka dessa områden och miljöer på ett negativt sätt 
vilket skulle kunna motverka etablering. Dock hoppas jag att, genom de mål och strategier 
som Jämtlands län har både för vindkraften och för att bibehålla rekreationsmöjligheterna och 
de unika miljöerna, dessa två områden inte kommer att bli motstående utan kan mötas.  

 
Företagaranda definieras som en rad svårmätta indikatorer som social tillit, förmåga att skapa 
nätverk, vilja till risktagande och liknande. Företagaranda är en aspekt som anses ge en region 
en stadigare tillväxt, oavsett ekonomiska upp och nedgångar. Gnosjö är det klassiska 
exemplet på detta. Informationen i denna uppsats är inte fullt tillräcklig för att avgöra hur stor 
företagarandan är i länet. Dock har vissa indikationer fåtts om att företagarna i länet kan 
förbättra sin företagsanda då både Gabriel Duveskog och personer inom Nordisk Vindkraft 
anser att företagen i Jämtland kan vara lite mer ”på tårna” för att satsa på vindkraften och bli 
en del av etableringen. Uttalanden finns även från andra att risktagning inte är helt uppenbart 
för företag inom länet då företagen ofta är små och familjebaserade och många är nöjda med 
den situation de har.  
 
Projektet Vindkraftssamordnings försök att skapa plattformar är viktigt för att bidra till 
företagsandan. Mer utbyte mellan företag, speciellt sådana som vågat satsa, anser jag kan vara 
en viktig satsning för att öka företagsandan. 
 
Utöver dessa faktorer vill jag lyfta fram möjligheten till en ökad framtidstro som en 
vindkraftsetablering kan bidra till. Representanterna för Offerdalsvind lyfter fram att de märkt 
en ökad framtidstro och optimism i bygden i samband med vindkraften. Att det sedan 
etableringen har lett till ett större engagemang och gemenskap i bygden och att 
vindkraftverken är ett monument på detta. Även från Havsnäs har tongångarna varit sådana att 
de pekat på en ökad framtidstro. 
 
Hur ser vindkraftssatsningen ut i förhållande till hållbar utveckling i Jämtlands län? 
Främja en hållbar tillväxt är den utmaning som känns mest aktuell för denna uppsats. Denna 
utmaning handlar bland annat om att skapa dynamiska marknader, hållbara produktions- och 
kommunikationsmönster som även gynnar nyföretagande, sysselsättning och export, en stark 
välfärdspolitik och en progressiv miljöpolitik. Förutsättningar som ny teknik, tillgång till 
riskkapital och innovationer är centrala för att nå en hållbar tillväxt samt att hela 
energitillförseln ska baseras på förnybar energi. Omställningen till ett hållbart samhälle ska 
ske med hjälp av till exempel ny miljöteknik, nya lösningar och ett socialt systemtänkande för 
att ge förutsättningar för tillväxt och nya arbetstillfällen. Vindkraften möter detta genom att 
vidga marknaderna i länet vilket leder till möjligheter som ökad sysselsättning och 
nyföretagande. Genom att satsa på vindkraft och teknik runt vindkraften kan lokala företag 
öka sin export både av produkter och av kunskap. Satsningen mot vindkraft bör även kunna 
ses som en del av omställningen mot ett hållbart samhälle då vindkraften är en förnybar 
energikälla och dessutom fortfarande har möjligheter att utvecklas och bli ännu mer effektiv. 
Vindkraft är därför hållbar på alla tre plan, den är socialt hållbar för att den leder till minskade 
arbetslöshetstal och sysselsättning, miljömässigt för att den bidrar till en omställning till en 
förnybar och hållbar energiförsörjning, och ekonomiskt genom att det blir ett kapitalinflöde i 
regionen samt att arbetstillfällen skapas.  
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Möta den demografiska utmaningen innebär att hantera den åldrande befolkningsbördan 
genom att möta upp med en politik som sträcker sig över alla berörda områden, öka 
invandringen samt genom att öka sysselsättningsgraden. De punkter där vindkraften kan 
påverka är främst att öka sysselsättningsgraden i regionen och i viss mån öka invandringen.  
 
Bygga samhället hållbart handlar om att väga alla olika intressen för samhällsbyggnad mot 
varandra och därigenom bygga ett samhälle som skapar goda livsvillkor för alla oavsett 
förutsättningar. Vindkraften i det perspektivet handlar om att det gäller att väga allas olika 
behov för att inte vindkraften ska påverka någon eller några orättvist negativt. Därför är bland 
annat de fördjupade översiktsplanerna viktiga för att kunna göra övervägningar om vart 
vindkraften ska placeras utan att störa.   
 
Stimulera en god hälsa där alla personer oavsett bakgrund och förutsättningar har samma 
villkor till en god hälsa. Det handlar om att alla ska ha möjlighet till arbete, känna delaktighet 
samt ha en ekonomisk och social trygghet. Även här är möjligheten till sysselsättning samt till 
inkomster både privat och offentligt det som vindkraften kan bidra till. Vid en välskött 
vindkraftsprocess kan även känslan av delaktighet öka.  
 
Trots många fördelar finns det dock några problem med vindkraften som kan diskuteras ifall 
vindkraften motarbetar hållbar perspektivet något. Ett av det är jämställdhet, Jämtlands läns 
svårighet att locka unga kvinnor till regionen samt att få de unga kvinnor som är födda i länet 
att stanna kvar. Vindkraftsbranschens yrken är i mångt och mycket dominerade av klassiska 
mansyrken som elektriker, maskinförare, byggnadsarbetare med mera. Det blir då lätt att dra 
slutsatsen att det främst kommer att vara män som kommer att få jobb vid en 
vindkraftsetablering samt att det inte kommer vara en större attraktion för få unga kvinnor till 
länet. Dock kan det diskuteras om inte de indirekta effekterna kan bidra till en ökad 
sysselsättning inom andra branscher där fördelningen av kvinnor är större, som handeln. 
Margareta Stark talade om att det är många kvinnor i deras företag, Nordisk Vindkraft, som 
arbetar som projekterare så skulle även den delen av vindkraftsetableringen ske inom länet 
skulle de ha en större positiv effekt på jämställdheten.  
 
Ett annat problem med vindkraften är dess konflikt med turismen och påverkan på natur- och 
kulturmiljöerna. Denna målkonflikt kommer upp på flera olika platser i de måldokument och 
strategier som diskuterats i denna uppsats. Även här handlar det om planering men framförallt 
långsiktiga avvägningar mellan de olika intressena.   
 
Slutligen bör det ytterligare poängteras att en vindkraftssatsning i Jämtlands län dels är 
beroende av att länets företag är med och satsar på att bidra till vindkraften för att de 
möjligheter till regional utveckling som uppsatsen tar upp verkligen kommer att på olika sätt 
uppfyllas. Dessutom är det viktigt att förstå att en vindkraftssatsning består av olika perioder 
som är mer eller mindre intensiva på lokal och regional nivå när det kommer till 
sysselsättning med mera, där tyngdpunkten ligger på själva uppförandet. Därför torde även 
den regionala utvecklingen följa dessa perioder vilket skulle kunna leda till en regional 
utveckling som går i vågor. 
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8 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om satsningar på vindkraft i Jämtlands län kan leda 
till ökad regional och lokal utveckling. Slutsatsen av studien är att Jämtlands län har 
miljömässigt stora möjligheter för en expansiv vindkraftsetablering genom goda 
vindförhållanden samt stora områden där vindkraft kan placeras utan att störa. Det finns även 
goda förutsättningar för att vindkraftsetableringar kan bidra till förbättrad tillväxt i Jämtlands 
län. Detta baseras bland annat på den ökade sysselsättningsgraden, det ökade inflödet av 
kapital, kunskap och personer, en mer dynamisk arbetsmarknad samt en tilltagande 
framtidstro i samband med vindkraftsetableringar. Även att vindkraften kan hamna på platser 
som innan inte haft en stark tillväxt kan vara av fördel. Detta svarar även på de tre första 
frågeställningarna för uppsatsen vilka efterfrågade en utvecklad regional och lokal ekonomi, 
nya arbetstillfällen samt andra regionala utvecklingsfaktorer. 
 
När det kommer till den fjärde frågeställningen om hur vindkraften kan behandlas i ett 
hållbart utvecklingsperspektiv är det en viktig del att vindkraften kan producera klimatneutral 
el vilket är viktigt i omställningen till ett hållbart energisystem. Kan vindkraften även 
etableras i områden där den inte stör och förstör naturmiljön borde de positiva fördelarna för 
den miljömässiga aspekten vara övervägande. Sett ur ett socialt perspektiv kan vindkraften 
bidra till ökade arbetstillfällen och ökad framtidstro i bygderna där den etableras vilket anses 
som positivt. Även den ekonomiska aspekten möts genom att långsiktiga inkomstkällor 
genom markägararrende, bygdepeng samt genom fler jobbtillfällen.  
 
Dock är det viktigt att alla kommuner och exploatörer i Jämtlands län samarbetar för att kunna 
bibehålla de miljö- och landskapsvärden som är viktiga för länet även i framtiden. Det gäller 
att vindkraften placeras på platser där den inte stör och förstör.  
 
Vid upprepade tillfällen har det lyfts fram att företagen i Jämtland måste vara ”på tårna” och 
engagerade att etablera sig och bli en del av vindkraftsbranschen om det ska kunna bli en 
tillväxt som förutspås i uppsatsen. Att även etablera plattformar för företag att utbyta 
erfarenhet, komma i kontakt med vindkraftsbranschen samt att kunna utveckla innovationer är 
även en viktig beståndsdel för att en tillväxt ska komma till stånd.  
 
Det är även viktigt att komma ihåg att en vindkraftsetablering innebär att bland annat 
sysselsättningsgraden i samband med vindkraften lokalt kommer att variera med i vilken fas 
som etableringen befinner sig, då uppförandeperioden är den period där den lokala 
inblandningen av arbetskraft är som störst i nuläget. Den regionala utvecklingen kan därför 
förmodligen inte att väntas vara helt linjär utan istället kunna gå i vågor med mer eller mindre 
utvecklingsfart. Dock tyder denna uppsats på att vindkraften på det hela taget kommer att 
kunna leda till en ökad utveckling och tillväxt.  
 
Sammanfattningsvis finns möjligheterna för att vindkraften ska kunna bidra till en hållbar 
regional utveckling. Det behövs dock att kommunerna, länsstyrelsen, företagen och framför 
allt befolkningen är med på satsningen och är aktiva. Tidpunkten för denna uppsats är även 
något tidig för att kunna avläsa faktiska förändringar i tillväxten i både fallstudieområdena 
men även Jämtlands län som helhet. Därför skulle vidare forskning med uppföljning och 
fördjupning behövas. Det finns fortfarande diskussioner om att när vattenkraften byggdes så 
gick alldeles för lite pengar tillbaka i bygden och det finns oro att detta även kan hända 
vindkraften. Intressant vore det därför att fördjupa kunskaperna om det går att se skillnader 
mellan vindkraftsetableringen och vattenkraftsutbyggnaden och om lärdomar har tagits från 
situationen som uppstod med vattenkraften.  
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Bilaga 1 
 
 Intervjufrågor 
o Hur många arbetstillfällen räknar ni med att vindkraften kommer att ge?  
o Innehar ni någon statistik på hur arbetstillfällena eller branscherna har ändrats? 
o Hur många vindkraftsverk planeras att uppföras och under hur lång tid? 
o Hur ser ägandeförhållandena mestadels ut? Kommer det bli några som blir lokalt ägda? 
o Hur har intresset varit för att upplåta mark, bli delägare eller på annat sätt vara delaktig 

för vindkraftsbygget? 
o Hur har åsikterna angående vindkraften varit bland de närboende? Positiva eller negativa 

åsikter eller inga åsikter alls? 
o Har det funnits intresse att själva investera i vindkraft på olika sätt, t ex pratat om lokalt 

ägda vindkraftverk? 
o Har det varit stort intresse för att upplåta mark för vindkraft? Vem äger marken som den 

nya vindkraftsparken står på? 
o Har vindkraften lett till nya eller förändrade företagslösningar? T ex har nya företag 

skapats för att kunna bidra till vindkraftsbygget eller företag gjort investeringar för att 
kunna bidra till byggnationen? Även företag som inte direkt har anknytning till själva 
vindsnurrorna är intressant, som camping, bensinstationer, turism med mera. 

o Har vindkraftutbyggnaden påverkat sammanhållningen i bygden på något sätt, positivt 
eller negativt?  

o Har synen på bygden och dess framtid förändrats? 
 


