
Värdeskapande deltagandeprocesser kring vindkraftsprojekt 

Att inkludera berörda av en vindkraftsutbyggnad på ett väl genomtänkt sätt stärker företagets 

sociala hållbarhet och demokratiska värden. Två centrala framgångsfaktorer för att 

åstadkomma delaktighet är att ha ett öppet förhållningssätt och en medvetenhet kring val av 

former och metoder för kommunikation i processen. Den här guiden ger stöd och inspiration i 

det arbete och Du kan läsa den som en helhet eller gå in i den del Du vill. Här presenteras 

några centrala aspekter som guiden tar upp. 

 

Människors attityder påverkas av konsekvenser och processer kring vindkraftsprojekt 

 Tillit, legitimitet och transparens är centrala faktorer för lokalt mottagande och är nära 

knutet till kommunikation och val av mötesformer. 

 Undvik att använda NIMBY-begreppet i vindkraftssammanhang. Fokusera istället på vilka 

potentiella konsekvenser av vindkraft som påverkar aktörers attityder. 

 Betrakta hellre det formella samrådet som en process som kan innehålla flera olika möten 

än som ett offentligt möte. 

 Människors reaktioner på deltagandeprocesser kan förstås utifrån förväntningar om 

möjlighet till insyn och inflytande i planeringsprocesser. 

 Var transparent och tillmötesgående i processen om vad som går att påverka! 

 Motstående intressen som hanteras konstruktivt kan utveckla ett projekt. 

 

Skapa förutsättningar för deltagande 

 Kunskap om hur deltagande skapas är väsentlig! 

 Använd lyssnandet som verktyg! 

 Mötesformen kan ha avgörande betydelse. Gör genomtänkta val!  

 Ligger det planerade projektet i samiska intresseområden? Anpassa processen utifrån 

samers särskilda rättigheter och behov. 

 

Använd olika verktyg och metoder medvetet utifrån syfte 

 Kommunikationen måste anpassas till aktuella sammanhang, grupper och situationer i alla 

faser av ett projekt! 

 En viss metod möjliggör olika slags deltagande beroende på användning. 

 Var klar över din intention med en särskild mötesform! 

 Använd gärna praktiska tips och metoder från guiden i mötesplaneringen. 

 Läs checklistan i guiden för att inte missa viktiga detaljer före, under och efter möten. 

 

Djupare insikter ger bättre processer  

 Ledare i vindkraftsprojekt behöver ha koll på maktstrukturer, olika aktörers behov och hur 

människor kan reagera och agera i förändring. 

 Att förebygga och hantera konflikter är en nyckelkompetens! 

 Reflektion förbereder och stärker den som ska möta berörda i olika situationer. Reflektera 

själv eller tillsammans med kollegor. Det skapar förståelse och handlingsberedskap. 

 

 

 

Denna sammanfattning finns med klickbara hänvisningar i guiden:  
”Deltagandeprocesser kring vindkraftsprojekt –  
En guide för kommunikation och möten” (2020) 


