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ABSTRACT 

Jonsson L. & Valdemarsson J. 2019. Norgemodellen. Kulturgeografiska institutionen, 

Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.  

 

Denna kvalitativa studie undersöker den så kallade Norgemodellen i en norsk 

vattenkraftskommun, Storfjord, för att diskutera vattenkraftens lokala påverkan och förstå mer 

om inställningen till och konflikter kring vattenkraft. Teori kring konflikter inom hållbar 

utveckling diskuteras och analyseras med empirin erhållen från fem intervjuer med totalt sju 

personer. Studien visar att vattenkraften har haft stor betydelse för Storfjord kommun 

ekonomiskt och socialt genom en utökad infrastruktur, ekonomiska möjligheter och nya 

arbetstillfällen. Men det finns även de som ser vattenkraften som något negativt då den 

ekonomiska kompensationen inte är tillräcklig för miljöeffekterna samt att det inte kan 

kompenseras. Något som framgår är att den ekonomiska aspekten av hållbarhet har en 

avgörande betydelse för inställningen kring vattenkraft och att detta är viktigt för en känsla av 

social rättvisa. Studien visar också att relationen till naturen skiljer sig hos olika individer och 

att det påverkar synen på hur den ska användas som resurs. Det framkommer att det är svårt att 

uppnå fullständig hållbarhet då det alltid finns olika intressen och prioriteringar.  
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1. INLEDNING 

 

Sverige har i dagsläget en relativt stabil energitillförsel med vattenkraft som en av de största 

energikällorna, en kraftkälla som anses både ren och billig (Vedung, 2011, s. 13–15). Men det 

har idag uppstått en debatt kring de lokala effekterna av vattenkraften. I flera nyhetsinslag och 

debattartiklar tas bland annat Jokkmokks kommun upp som exempel där en stor del av Sveriges 

vattenkraft produceras via Luleälven. Bland annat påstås det att kommunen bidrar mest till 

statskassan via Vattenfall men sviks av staten då inga miljösatsningar eller möjligheter till 

arbetstillfällen genomförs. Det lokala priset för vattenkraften är därför en havererad miljö och 

arbetsmarknad (SVT Opinion, 2016, Norrbottenskuriren, 2018).  

Då vattenkraft är som mest effektiv vid placering vid stora älvar föll det sig naturligt att de 

flesta av kraftverken är byggda i kommuner i det älvtäta norra Sverige. Det finns de som menar 

att dessa kommuner inte fått någon eller tillräcklig kompensation för det intrång vattenkraften 

gjort i landskapet. Istället pumpas pengar in i kommuner genom satsningar på vattenkraft, men 

vinsten går någon annanstans, utan att ge något värde varken lokalt eller regionalt (SVT 

Opinion, 2016, SVT Opinion, 2019, Norrbottenskuriren, 2018). Av ovan nämnda uttalanden så 

går det att se att mycket av diskussionerna och motståndet handlar dels om miljöförstörelse dels 

känslan av att ingen skälig ekonomisk kompensation ges för denna förstörelse. 

Som lösning på denna vad en del menar ekonomiska orättvisa mellan stat och kommun tas 

Norge och den så kallade Norgemodellen upp. Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 

verkar för att svenska vattenkraftskommuner och berörda regioner varaktigt ska återföras del 

av de värden vattenkraften genererar och på så sätt tillförsäkras stabila och förutsägbara 

intäkter. De menar att i Norge finns sedan en lång tid tillbaka ett system där 

vattenkraftskommuner får ta del av de värden vattenkraften skapar och en viktig del i den norska 

regionalpolitiken. Föreningen påstår att i Norge har stortinget slagit fast att vattenkraften är en 

nationell resurs med stark lokal tillhörighet (fsv, u.å.), och utifrån detta har det beslutats av alla 

partier att vattenkraftskommunerna har rätt till återbäring (fsv, u.å.).  Norgemodellen lyfts också 

fram i ett nyhetsinslag från SVT där Storfjord kommun i Troms fylke1 tas upp och bland annat 

jämförs med Jokkmokks kommun. I detta presenteras hur nordnorska kommuner får mer 

ersättningspengar för vattenkraften och hur detta tillsammans med andra regionala åtgärder gör 

att norska glesbygdskommuner mår bättre än svenska. I Norge har lokala politiker mycket makt 

vilket bidragit till att staten nu har insett att regioner vill ha kontroll över sina egna naturresurser 

och att överskottet av utnyttjandet ska tillbaka till de lokala samhällena (Vanttaja, 2016).  

Av debatten ovan går det att se hur vattenkraften blir en stark regional- och lokalpolitisk 

fråga och av de diskussioner som förs kan den också ses som en hållbarhetsfråga. Vattenkraften 

är en energikälla som lätt kan beskrivas som hållbar ur ett klimatperspektiv då den är förnybar 

och fossilfri. Det går dock att ifrågasätta hållbarheten beroende på vilken skala och dimension 

som studeras. Konflikterna som uppstår berör både miljö, social rättvisa och ekonomisk 

utveckling i det här fallet på lokal nivå. Av det som beskrivs som Norgemodellen är det därför 

                                                           
1 Norges fylken är förvaltningsområden som motsvaras av län i Sverige. Ett fylke är en regional administrativ 

enhet (förvaltningsenhet) och indelas i kommuner (Berg, Ole T., 2019). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
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intressant att studera hur politiska och ekonomiska system påverkar dessa konflikter, 

inställningen till vattenkraft och dess lokala hållbarhet.  

 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Mot bakgrund av de debatter som finns kring vattenkraften så är syftet med den här uppsatsen 

att studera Norgemodellen i en norsk vattenkraftskommun, Storfjord, för att diskutera 

vattenkraftens lokala påverkan och förstå mer om inställningen till och konflikter kring 

vattenkraft.  

 

Syftet skall uppnås genom följande frågeställningar: 

• Hur har vattenkraften påverkat kommunen i relation till Norgemodellen?  

• Vad är inställningen till vattenkraften i kommunen hos olika nyckelpersoner?  

• Vilka hållbarhetsfrågor och konflikter aktualiseras av vattenkraften? 

 

2. METOD & GENOMFÖRANDE 

 

I följande avsnitt beskrivs vilka metoder som använts för materialsamling under arbetets gång. 

 

2.1 Val av metod 

 För att kunna svara på frågeställningarna har empiriskt material hämtats genom att utföra 

kvalitativa intervjuer i Tromsø samt i Storfjord kommun, totalt genomfördes fem intervjuer 

med sju personer. Karen O’Reilly (2005) skriver att om intervjuaren söker känslor, åsikter och 

tankar, vilket är det vi sökte, så är den bästa metoden kvalitativa semi- och ostrukturerade 

intervjuer (O’Reilly, 2005, s. 126). Kvalitativa intervjuer är mer än bara frågor och svar, 

faktorer som beaktas inkluderar var respondenten intervjuas, vilken tid, beteende under 

intervjun etc. Detta innebär mindre fokus på antal personer som intervjuas och mer på kvaliteten 

på intervjuerna (O’Reilly, 2005, s. 114). För att lättare jämföra respondenternas svar 

genomförde vi semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide användes som grund för varje 

intervju, se bilaga 1. Frågorna var främst av öppen karaktär för att undvika att leda 

informanterna in i vårt eget idéramverk och för att få så öppna svar som möjligt (O’Reilly, 

2005, s. 121). För att få en förståelse om hur vattenkraften uppfattas lokalt intervjuade vi 

personer som på olika sätt varit engagerade i vattenkraftsfrågan i kommunen, de flesta även 

bosatta där. Dessa personer valdes delvis genom rekommendation från Hans-Kristian Hernes, 

vår mentor vid UiT, men även genom rekommendationer från tidigare intervjuade personer, så 

kallad snowball sampling (Noy, 2005, s. 330). Dessa valdes alltid med hänsyn till att de var 

relevanta för vår studie.  

 

2.2 Val av intervjuobjekt 

Rubin och Rubin (2012) argumenterar för att det finns fyra aspekter att ta hänsyn till i val av 

intervjuobjekt. Aspekterna är: (1) Personerna ska vara relevanta för syftet med studien, (2) vara 

tillgängliga för intervju, (3) intervjuerna kan hjälpa till att analysera kontrasterande och 
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preliminära förklaringar och (4) de hjälper intervjuaren förstå till vilken grad resultaten är 

applicerbara på andra platser (Rubin & Rubin, 2012, s. 53).  

I vårt val av intervjupersoner så har vi försökt uppnå dessa kriterier och få ett så brett 

perspektiv som möjligt. Då åsikter och vattenkraftens lokala påverkan är starkt beroende av 

ekonomiska och politiska beslut så intervjuades olika personer med politisk bakgrund. Av dessa 

är två personer på olika delar av den politiska skalan inom Storfjord kommun och representanter 

från de två största partierna i kommunen (Høyre och Tverpolitisk liste), och en är 

fylkesrådsordförande2 i Troms fylke (Arbeiderpartiet) samt kandidat till kommunordförande i 

Storfjord till hösten. En av dessa bedriver även en camping i kommunen och kan därmed bidra 

med ett perspektiv från turistverksamheten. För att få vattenkraftsproducentens perspektiv så 

intervjuades en person med teknisk erfarenhet inom vattenkraftutbyggnaden inom kommunen 

och tidigare anställd hos Troms Kraft AS, som äger vattenkraftverken. Vidare intervjuades en 

samefamilj som är de enda i kommunen som äger renar3. Följande tabell presenterar 

intervjuerna och personerna som har intervjuats.  

 

Namn Titel Plats Datum 

Knut Jentoft Ordförande i Storfjord 

kommunstyrelse 

 

Kommunhuset, Hatteng 

 

2019-04-01 

Hallgeir Naimak Representant i Storfjord 

kommunstyrelse 

 

Kommunhuset, Hatteng 

 

2019-04-01 

Ronald Hardersen Tidigare anställd vid 

Troms Kraft AS 

 

UiT, Tromsø 

 

2019-04-04 

Karen Inger Marit, Ole 

Thomas & Ole Nils Aslak 

Baal 

 

Samefamilj och de enda 

renskötarna i Storfjord 

Familjens hem, Galggo 2019-04-08 

Willy Ørnebakk Fylkesrådsordförande i 

Troms fylke 

Fylkeshuset, Tromsø 2019-04-11 

Tabell 1. Sammanfattning av studiens intervjuer. 

 

Alla dessa individer är på något sätt påverkade av eller involverade i vattenkraftsutbyggnad 

eller i vattenkraftsfrågor inom kommunen och identifieras därför som nyckelpersoner för 

studien. Dessa var också villiga att ställa upp på intervju och på så sätt uppfylldes Rubin och 

Rubins (2012) två första kriterier. De hade också olika bakgrund och representerade olika sidor 

i frågan om vattenkraft i kommunen. Deras skilda inställningar till vattenkraft och 

                                                           
2 Fylkesråd är i norsk lokalpolitik det utövande organet i fylkeskommuner (Berg, Ole T., 2019). 

3 För att få ytterligare information om personerna som intervjuades samt tid och plats för intervjuerna, se bilaga 2. 
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vattenkraftsutveckling kunde ge olika perspektiv gällande hur den har påverkat dem som 

privatpersoner och hur den har påverkat kommunen i helhet, något som bidrog till att täcka de 

två andra kriterierna. Med detta ansåg vi att de personer vi valt att intervjua gav en heltäckande 

bild av det vi önskade studera.  

 

2.3 Genomförande & efterarbete 

Vid intervjuerna deltog båda av studiens författare och turades om att vara ansvarig för att ställa 

frågor och följdfrågor eller att anteckna. I tillägg till anteckningar spelades intervjuerna in med 

mobiltelefoner. Intervjuerna varade mellan en till två timmar och intervjuguiden följdes inte 

exakt utan frågorna anpassades efter vem som intervjuades samt hur intervjun utvecklades. För 

att få informanterna att känna sig bekväma under intervjuerna skedde de alla på tider och platser 

som bestämdes i förväg av informanterna. 

Transkribering kan ses som ett första tillfälle att analysera insamlade data och ger en 

möjlighet att enkelt kunna dra paralleller och göra kopplingar mellan olika teman (O’Reilly, 

2005, s. 153). Av dessa anledningar valde vi att transkribera alla intervjuer, med undantag för 

vissa anekdoter, vid oklarheter kunde vi då snabbt och enkelt gå tillbaka för att undersöka vad 

respondenten sa samt jämföra svar mellan de olika respondenterna. Transkriberingen 

underlättade också då vi valde att ha alla citat på originalspråket norska. Anledningen till detta 

är att det minskar risken för missförstånd och felcitering samt att norska är ett språk som är nära 

svenska och vi ansåg därför att det går att förstå. Vi har valt att använda respondenternas riktiga 

namn i uppsatsen då dessa har godkänt det. Det finns en risk vid anonymitet i det här fallet att 

det skulle framgå vilka respondenterna är då det är en liten kommun och “alla känner alla”.  

The Belmont Report (1979) fastslår tre principer gällande etik inom samhällsvetenskap: 

(1) Respekt för de personer som ställer upp i studien (2) Se till att personer i studien inte 

kommer till skada samt (3) Rättvisa (The Belmont Report, 1979). Dessa tre aspekterna 

beaktades under studiens gång och i efterarbetet lades stor vikt vid att försöka att inte feltolka 

respondenterna, bland annat genom att använda originalspråket, se till att allas röster blir hörda 

och att på bästa sätt presentera de resultat vi erhållit på ett respektfullt sätt. Respondenterna 

erbjöds anonymitet men ingen ansåg att detta var nödvändigt och alla som har deltagit har fått 

möjlighet att läsa igenom och godkänna studien innan publicering.  

 

2.4 Avgränsningar & begränsningar 

Studien är avgränsad till kommunen Storfjord. Kommunen har som nämndes i inledningen 

tagits upp i svensk media som en exempelkommun för Norgemodellen. Det har också funnits 

historiska dispyter om vattenkraften i kommunen och senast förra året fanns det planer på att 

bygga ut vattenkraften men dessa avslogs av kommunen. Vattenkraften är en stor del av 

kommunen och vattenkraftsfrågor är centrala på den politiska agendan. Kommunen är också en 

viktig elproducent till Troms Kraft, då ca 30 % av elen kommer från kommunen. Med detta 

ansåg vi att det var en intressant och relevant kommun att studera. Vi har också valt att endast 
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fokusera på större kraftverk (mer än 10 MW4) då det ekonomiska och politiska systemet som 

vi i den här uppsatsen kallar Norgemodellen endast tillämpas på större kraftverk. Vid 

intervjuerna låg fokus på individernas åsikter och perspektiv vilket gör det svårt att fånga en 

hel kommuns inställning till vattenkraft. Däremot valdes personer med olika engagemang och 

åsikter vilket fångade en nyanserad bild. Eftersom intervjuobjekten valdes utifrån bland annat 

engagemang och politiska ståndpunkter så är det människor med starka åsikter kring 

vattenkraften men vilket är just det vi vill fånga.  Vidare hade det varit intressant att intervjua 

någon från Naturvernforbundet i Tromsø för att få ett perspektiv från en miljöorganisation som 

engagerar sig i vattenkraftsfrågor. Tyvärr fick vi inte kontakt med någon inom den tiden vi var 

på plats och detta var inte möjligt. 

 

3. TEORI OCH TIDIGARE STUDIER 

 

I följande avsnitt presenteras tidigare studier samt den teori som ligger till grund för analysen. 

 

3.1 Tidigare studier  

Vattenkraftens hållbarhet är något som från olika infallsvinklar har studerats tidigare. Flera 

studier fokuserar på utvecklingsländer där vattenkraft nyligen har byggts ut eller är i ett skede 

av utbyggnad. Anders Hjort-af-Ornas (2008) använder olika vattenkraftsprojekt i 

utvecklingsländer som fallstudier för att studera hur hållbar utveckling kan implementeras. 

Han fokuserar bland annat på hur vattenkraften kan påverka fattigdom och sociala problem i 

landsbygdsområden och hur sociala konsekvenser har behandlats i vattenkraftsprojekt mot 

bakgrund av miljökonventioner. De sociala konsekvenserna som specifikt studeras är 

vidarebosättning, regional utveckling och sociokulturell identitet (Hjort-af-Ornas, 2008, s. 

7). Hjort-af-Ornas menar att vattenkraften idag har fått ett så kallat fler-syfte. Det är mer än 

bara ett sätt att producera energi, det innebär också ett ovanligt flöde av resurser till ett 

landsbygdsområde. Det innebär att utvecklingsprocesser kan påskyndas bland annat i form 

av utökad infrastruktur, elektrifiering och nya ekonomiska möjligheter. Men det 

framkommer också i studien att vattenkraften kan skapa sociala problem där framförallt två 

saker dominerar: konsekvenser av att människor måste flytta på sig och bosätta sig någon 

annanstans, ofta etniska minoritetsgrupper, och nedströmseffekter, så som minskad 

vattenföring som i sin tur kan ha sekundära effekter (Hjort-af-Ornas, 2008, s. 10).  

Flera av de studier som har genomförts kring vattenkraft i Norge som berör dess hållbarhet 

och konflikter kring den handlar om kraftverksbygget i Alta på 1970-talet. Konflikten var 

framförallt en sammandrabbning mellan staten och den lokala samiska befolkningen i området 

(Hjorthol, 2006, s. 10–13). Detta anses vara en av de mest långvariga och infekterade 

konflikterna i Norge under efterkrigstiden (Lafferty & Meadowcroft, 2000, s. 176). Andersen, 

Midttun, Andersen (1985) angriper konflikten bland annat genom ett skalperspektiv. Stora 

kraftverksbyggen är ofta motiverade av nationella eller regionala intressen samtidigt som de 

                                                           
4 10 MW är tillräckligt med effekt för att leverera elektricitet till 7500 hushåll på en gång (California ISO 

Glossary, 2019). 
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utnyttjar lokala resurser och har en lokal miljöpåverkan (Andersen, Midttun & Andersen, 1985, 

s. 320). 

Saha och Idsø (2016) undersöker istället vilka faktorer som påverkar en kommuns 

deltagande i att utveckla ny vattenkraft samt att identifiera vilka möjliga utmaningar som 

finns med ny vattenkraft. Saha och Idsø förklarar att samhällen kan vara emot vattenkraft på 

grund av ekologiska skäl och minskad turism men att det också kan vara ett sätt att göra stora 

framsteg i ett samhälle i form av förbättrad infrastruktur, ekonomisk mångfald och nya 

arbetstillfällen. Det kan också bidra till en viktig inkomst för kommunerna då kraftbolagen 

betalar skatter och avgifter för kraftverken till kommunen (Saha & Idsø, 2016, s. 237).  

 

3.2 Hållbar utveckling 

Världen står idag inför allvarliga och omfattande miljöproblem där klimatförändringar anses 

som ett av de största hoten. Dessa förändringar är starkt bundna till en energiförsörjning med 

fossila bränslen. Det finns därför ett stort behov av en energiförsörjning från förnybara 

energikällor. I samband med klimatproblemen har begreppet “hållbar utveckling” vuxit fram 

inom miljörelaterade satsningar, såsom användandet och utvecklingen av förnyelsebara 

energikällor. En av dessa energikällor är vattenkraften då den bidrar med försumbara utsläpp 

av växthusgaser, kan lagra energi till låg kostnad och kan regleras för att möta 

konsumtionsmönster (Luis, 2013, s. 1).  

Definitionen av begreppet “hållbar utveckling” utvecklades 1987 i rapporten Vår 

gemensamma framtid (“Our common future”) av Brundtlandkommissionen och lyder “en 

utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra med framtida generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov” (World Commission on Environment and Development 

1987). Konceptet har under åren kommit att utvecklas mer och under Riokonferensen 1992 

adderades ytterligare två dimensioner utöver den ekologiska; en social och en ekonomisk. Idag 

anses dessa tre utgöra benen i hållbar utveckling (Mels, 2016, s. 7).  

Idag ligger mycket fokus på den ekologiska dimensionen och framförallt 

klimatförändringarna, att vi riskerar att genomföra oåterkalleliga förändringar i naturen. I det 

ekologiska inkluderas luft, vatten, land, biodiversitet, ekosystemtjänster samt hur dessa 

påverkar människors hälsa (KTH, 2018). Framgång eller motgång inom ekologisk hållbarhet 

kan vara relativt enkel att mäta i form av mindre utsläpp vilket gör att det ofta får stor plats i 

samhällsdebatten (Boström, 2012, s. 3). Något svårare är det att mäta den ekonomiska 

hållbarheten då det existerar två synsätt på vad det innebär. Det kan likställas med en ekonomisk 

utveckling som sker utan att medföra negativa konsekvenser på ekologiskt och social kapital 

eller ekonomisk tillväxt som kan ske på bekostnad av de samma (KTH, 2018).  

Det är dock den sista delen av hållbarhetsbegreppet, den sociala dimensionen, som har visat 

sig svårast att operationalisera (Boström, 2012, s. 3). Konceptet i sig har inte en tydlig definition 

utan ändras med tid och plats och Boström (2012) beskriver flera tolkningar av begreppet som 

inkluderar universella principer i form av välbefinnande, kapital, demokratisk regering, 

medvetenhet, deltagande, social sammanhållning och det demokratiska civila samhället 

(Boström, 2012, s. 5). Då alla dessa är breda begrepp som i sig är svåra att ge entydiga 
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tolkningar till är det svårt att säga om något är socialt hållbart. Då det är svårt att definiera vad 

social hållbarhet innebär är det också svårt att mäta, något som bidrar till att det ofta ses som 

något subjektiv och lokalt i kontrast till globalt och leder till att det kan anses mindre 

vetenskapligt (Boström, 2012, s. 7). 

Voinov (2008) diskuterar problematiken med att förstå och kommunicera begreppet 

hållbarhet ur ett globalt mot ett regionalt perspektiv. Han menar att hållbarhet indikerar att ett 

system ska underhållas på en viss nivå men system är en del av en hierarki där system på en 

högre nivå består av undersystem på en lägre nivå. Det betyder att hållbarheten av ett system 

lånar hållbarhet från ett “supra-system” samtidigt som det vilar på brist på hållbarheter i 

“subsystem”. Vidare påstår Voinov att det inte finns något bevis för att ett hållbart system 

nödvändigtvis består av hållbara delar och att främja hållbarhet på lokal och regional skala kan 

vara skadligt för global hållbarhet. Lokala och regionala mål och prioriteringar kan strida mot 

de globala och därför kan vi inte föreställa oss den hållbara globala designen som en hierarki 

för hållbara delsystem. På global nivå är därför delsystemens hållbarhet endast viktig om det är 

viktigt för supra-systemet (Voinov, 2008, s. 498).  

 

3.3 The Planner’s Triangle 

De tre dimensionerna av hållbar utveckling förutsätts vara kompatibla och likvärdiga, något 

som visat sig svårt att realisera både i teori och praktik. Scott Campbell (1996) tar upp denna 

problematik i sin modell The Planner’s Triangle där han undersöker huruvida hållbar 

utveckling är en användbar metod. Campbell gör detta för att specifikt studera stadsplanering 

men då begreppet är universellt anser vi att detta kan användas även i denna studie. I den 

triangulära modellen representerar hörnen de tre de olika dimensionerna, se figur 1. Den sociala 

dimensionen tar upp aspekter som social rättvisa, ekonomiska möjligheter och rättvis 

inkomstfördelning (Campbell, 1996, s. 298). Till skillnad mot den sociala dimensionen så 

fokuserar den ekonomiska dimensionen istället på en större skala på samhällsnivå genom att 

representera ekonomisk tillväxt. Den ekologiska dimensionen fokuserar på miljöskydd och 

bevarande av naturen.  

Målet för ett samhälle är enligt Campbell att nå mitten av triangeln, vilket är att finna en 

balans mellan de tre olika dimensionerna och uppnå hållbar utveckling (Campbell, 1996, s. 

301). Men Campbell ifrågasätter om det överhuvudtaget går att nå mitten av triangeln. 

Anledning till detta är att de tre hörnen i triangeln är tre olika prioriteringar som representerar 

olika intressen och därmed uppstår tre olika konflikter mellan dessa, se figur 1 (Campbell, 1996, 

s. 297).  
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Figur 1. Campbells triangelmodell över de tre motstridiga målen inom planering samt de tre 

konflikterna dem emellan Källa: Skapad i Google Pictures enligt Campbell, 1996, s. 298. 

 

För att förstå konflikterna så behöver man först förstå de olika perspektiven som 

prioriteringarna leder till. Då Campbell fokuserar specifikt på stadsplanering så tar han upp hur 

de olika perspektiven uttrycker sig inom det. För en stadsplanerare med ett ekonomiskt 

perspektiv så ses staden som en plats där produktion, konsumtion, distribution och innovation 

äger rum och staden konkurrerar om nya marknader och industrier med andra städer (Campbell, 

1996, s. 297). Ur ett miljömässigt perspektiv så ses istället staden som något som konsumerar 

resurser och producerar avfall. Staden är ett ständigt hot mot naturen som konkurrerar med 

denna om begränsade resurser och mark. En stadsplanerare med ett socialt perspektiv ser staden 

som en plats där det finns en konflikt kring distributionen av resurser, tjänster och möjligheter 

inom olika sociala grupper. 

 

3.3.1 The property conflict 

Konflikten som uppstår mellan den sociala och den ekonomiska dimensionen kallar Campbell 

the property conflict (Campbell, 1996, s. 298). Anledningen till detta är att konflikten handlar 

om vem som har rätt till att använda egendom och hur den ska användas. Detta grundar sig i 

vad Campbell refererar till som the property contradiction. Detta handlar om att i ett 

kapitalistisk och demokratiskt samhälle så definieras egendom som något privatägt, samtidigt 

som man förlitar sig på att staten ska ingripa för att säkerställa att samma egendom kommer 

samhället till nytta. Den privata sektorn motsätter sig alltså i dess natur sociala ingripanden och 

regleringar av egendom samtidigt som den behöver det för ekonomisk utveckling. I och med 

detta så kompliceras konflikten ytterligare genom att de olika sidorna inte endast motsätter sig 

varandra, de är också beroende av varandra. Sammanfattat så kan man säga att denna konflikt 

definierar gränsen mellan privata intressen och allmänhetens bästa. 
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3.3.2 The resource conflict 

Den andra konflikten the resource conflict uppstår mellan den ekonomiska och ekologiska 

dimensionen (Campbell, 1996, s. 299). Konflikten grundar sig i hur samhället ska använda sig 

av naturresurser då dem å ena sidan har en ekonomisk nytta i det industriella samhället men å 

andra sidan har en ekologisk nytta i naturen. Användandet av naturresurser måste ske genom 

ett “hållbart utbyte”, alltså att nog resurser finns kvar för att naturen ska kunna återhämta sig. 

Vad som definieras som “hållbart” och “nog” skiljer sig ofta däremot mellan olika parter. Även 

här uppstår samma komplexitet som i the property conflict gällande motsättningar och 

beroende. Verksamheter motsätter sig regleringar när det gäller deras användande av 

naturresurser, samtidigt som regleringarna behövs för att verksamheterna ska ha resurser för att 

kunna möta nutida och framtida behov. Sammanfattat kan man säga att denna konflikt 

definierar gränsen mellan civilisationen och vildmarken, men den är inte fixerad utan dynamisk 

och omtvistad mellan ömsesidigt beroende krafter. 

 

3.3.3 The development conflict 

Den största utmaningen inom hållbar utveckling anser Campbell dock vara den tredje konflikten 

the development conflict (Campbell, 1996, s. 299). Positionerad mellan den social dimensionen 

och den ekologiska belyser den utmaningarna med att väva samman alla de tre prioriteringarna. 

På global nivå kan man se problemet med att miljöskydd minskar ekonomiska tillväxt. 

Regleringar och miljölagar begränsar aktörers möjlighet att nyttja naturen till fullo, som nämnt 

i the resource conflict och då länder idag har väldigt olika ekonomiska förutsättningen är detta 

något som skapar bristande social jämlikhet mellan rika och fattiga nationer. Campbell 

argumenterar att fattiga samhällen ofta tvingas välja mellan ekonomisk tillväxt eller skydd av 

den lokala miljön och att tänka på miljön ses som ett privilegium för de med god 

levnadsstandard. En ekonomisk segregation leder till social orättvisa vilket i sin tur föder en 

segregation i miljörelaterade frågor.  

Det är dock problematiskt att tilldela aktörer endast en position i triangelmodellen 

(Campbell, 1996, s. 300). Inom miljökonflikten är det inte så att det finns en aktör som slåss på 

miljöns sida och en som attackerar den. Både personer som använder naturen som resurs, till 

exempel skogshuggare, och personer som använder den som rekreationsplats genom till 

exempel vandring kan hävda att de har en relation till ett träd. Vem som har mest rätt till naturen 

går alltså inte att avgöra genom att bestämma vem som har “sannast” relation till den. Alla delar 

av triangelmodellen har en relation till naturen, det handlar istället om hur man ser på naturen 

som resurs och hur denna resurs ska användas. 

 

Det går alltså att se att det finns tidigare studier som fokuserar på vattenkraftens hållbarhet men 

att detta framförallt är i utvecklingsländer. Vad det gäller studier om vattenkraft i Norge så är 

det mycket som studeras med antingen ett historiskt eller framtidsperspektiv. Till skillnad mot 

tidigare studier och nämnda teorier så ämnar den här studien undersöka vattenkraftens 
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hållbarhet i ett nutida perspektiv på ett kvalitativt sätt genom att i en fallstudie applicera 

Campbells teorier.  

 

4. BAKGRUND 

 

I detta stycke ges ett introducerande avsnitt om vattenkraft som energikälla och specifikt i 

Norge, för att få en tydligare bild vad saker innebär så ges några jämförelser med Sverige som 

referenspunkt. Vidare förklaras Norgemodellen och vad den innebär samt en introduktion till 

Storfjord kommun. 

 

4.1 Vattenkraft i Norge 

Vattenkraften fungerar som en reglerkraft vilket innebär att det är lätt att kontrollera hur mycket 

el som ska produceras och på så sätt ha ett stabilt elnät som levererar efter behov. Den är också 

en viktig energikälla då den är förnybar och i stort sett inte medför några klimat- eller 

miljörelaterade utsläpp. Däremot skadar vattenkraften miljön på det sättet att den förändrar 

landskapet och kan påverka växt- och djurliv negativt. Slutligen anses vattenkraften också vara 

konkurrenskraftig då den inte har några bränslekostnader och låga produktionskostnader. Detta 

gör att vattenkraften på många sätt är en bra energikälla för att producera el (Vattenfall, 2017).  

I Norge som är en av världens största vattenkraftsproducenter så står vattenkraften för ungefär 

94 % av elproduktionen i landet (NVE, 2018). Detta kan jämföras med Sverige där ca 45 % av 

den totala elproduktionen är från vattenkraft (Energikunskap, 2018).  

Historiskt sett så har vattenkraften haft stor betydelse och den anses idag vara 

grundstommen i det norska kraftsystemet. Redan 1891 byggdes ett kraftverk i Hammerfest som 

då blev det första området med elektrisk gatubelysning i Norge. Vattenkraften blev en symbol 

för framsteg och modernitet och hade stor betydelse för den industriella utvecklingen i landet 

då flera industrier uppstod kring kraftverken (Regjeringen, 2014). Redan före 1920-talet 

infördes starka regleringar mot både inhemskt och utländskt privat ägande av vattenfall och 

vattendrag för vattenkraftsproduktion (Saha & Idsø 2016, s. 236). Detta har resulterat i att 

nästan 90 % av vattenkraftskapaciteten ägs av offentlig sektor (Saha & Idsø 2016, s. 236). I 

Norge är det statliga bolaget Statkraft som äger de flesta stora och majoriteten av kraftverken 

och även en del kraftverk i Sverige men det finns även många regionala bolag som äger 

kraftverk (Hardersen R, intervju 4 april).  

I kontrast mot Sverige så har Norge vattendrag och fall genom hela landet vilket gör att 

kraftverken inte är koncentrerade till ett specifikt område. De största kraftverken är dock 

placerade på Vestlandet. Idag finns cirka 1600 kraftverk och det planeras att bygga ännu fler 

(NVE, 2018). Till skillnad mot Sverige där majoriteten av elen från vattenkraft produceras i 

norr men transporteras söderut (SCB, 2018) så gör geografiska spridningen av vattenkraft i 

Norge att elen till större mån förbrukas i närområdet där den produceras (Hardersen R, intervju 

4 april).  

Norges natur känt för sin vildmark, det stora antalet fjordar, sjöar och vattendrag formar 

hela grunden för norsk miljöpolitik. Mycket av denna politik har historiskt handlat om 
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naturskydd fokuserat på vattenfall och vattendrag (Lafferty & Meadowcroft, 2000, s. 176). Efter 

att Norge blev självständigt från Sverige 1905 skedde en industrialisering i landet som till stor 

del grundade sig på exploateringen av vattenkraft. Under efterkrigstiden var utbyggnaden av 

vattenkraft en central del av det så kallade återuppbyggnadsprogrammet i landet och även ett 

övergripande mål i Arbeiderpartiets tillväxtinriktade strategi. Kraftbyggarna ansågs vara hjältar 

och nationsbyggare och många kommuner och län stod i kö för att bygga ut vattenkraft 

(Hjorthol, 2006, s. 16). Under 1960- och 70-talet började denna strategi däremot bli något mer 

kontroversiell och det uppstod flera större konfrontationer mellan de som ville utveckla 

vattenkraften och de som ville bevara naturen och stoppa exploateringen av vattenfall och 

vattendrag. Som tidigare nämnt är Alta en av de större konfrontationerna under denna tid vilket 

slutligen resulterade i en utbyggnad av vattenkraft men också i bildandet av “samrettsutvalget”, 

det norska sametinget och finnmarkslagen (Hjorthol, 2006, s. 14–17). Konflikten ledde också 

till ökade miljökrav inom den norska vattenkraftspolitiken, det kom en samlad plan för 

vattendrag och kraven för koncessionssöknader skärptes. Med dagens norska regelverk hade 

troligen planerna för Alta-bygget aldrig gått igenom (Hjorthol, 2006, s. 179).    

 

4.2 Norgemodellen 

Hur ser då vattenkraftspolitiken i Norge ut idag och vad innebär Norgemodellen rent konkret?  

Norge har likt Sverige antagit EU:s direktiv om förnybar energi och planerar att utöka sin 

förnybara energiandel från 58,2 % 2005 till 67,5 % 2020. Som tidigare nämnts finns det planer 

på att bygga ut vattenkraften ytterligare i landet. Men för att utveckla vattenkraften mer i Norge 

så har kommunerna en nyckelroll. Dessa äger idag cirka 55 % av den aktuella 

produktionskapaciteten och enligt regelverket som gäller måste kommunerna godkänna dels 

nya kraftverk dels förändringar av existerande kraftverk (Saha & Idsø, 2016, s. 236).  

Vid bygge av större vattenkraftverk krävs i Norge en så kallad koncession vilket är en 

tillåtelse från en offentlig myndighet. Denna söks av det elbolag som önskar bygga/utveckla ett 

vattenkraftverk och tillsammans med ansökan ska också utredningar gällande eventuella 

miljökonsekvenser inkluderas. Vid bygge av kraftverk med installerad effekt på mindre än 10 

MW, så kallade små kraftverk, måste NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) göra en 

bedömning om koncession krävs eller ej (NVE, 2015). För att en koncession ska ges är det krav 

på att fördelarna för samhället överväger nackdelarna, ett extra fokus ligger på eventuella 

miljökonsekvenser. Hela processen är offentlig och inkluderar ofta uttalanden från 

lokalinvånare. I en koncession ska också de avgifter som kraftproducenterna kommer att betala 

vara fastsatta (Halleraker & Rosvold, 2019).   

Vid bygge av ett kraftverk efter introduktionen av vassdragsreguleringsloven 1917 ställs 

krav på att en koncessionsavgift betalas till berörda kommuner av företag som driver kraftverk 

(NVE, 2018). Hur mycket som skall betalas varierar beroende på när kraftverket byggdes och 

vad koncessionen säger. Koncessionen regleras av NVE var femte år, därmed regleras 

koncessionsavgiften också. Utöver koncessionsavgiften åligger det även kraftproducenter att 

erbjuda el till berörda kommuner till ett förmånligt pris, alltså ett pris som ligger under 

marknadspriset. Denna el kallas för koncessionskraft och brukar vanligen utgöra ca 10 % av all 
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el som kraftverket producerar (NVE, 2018). Kraftföretaget och kommunen kan själva förhandla 

fram ett pris för den el som kommunen köper som koncessionskraft, om de inte lyckas förhandla 

bestäms priset av Olje- og energidepartementet (OED). Den el som kommunen köper får de sen 

själva välja att antingen använda för sina invånare eller sälja på den öppna marknaden för en 

ekonomisk vinst. 

Utöver de intäkter kommunen erhåller från koncessionskraft och koncessionsavgifter ger 

vattenkraften också intäkter i form av fastighetsskatt på anläggningarna och naturresursskatt. 

Beräkningsunderlaget för naturresursskatten är ett genomsnitt av hur mycket kraftverket har 

producerat de senaste sju åren och bestäms för varje enskilt kraftverk (lvk, 2019). 

Fastighetsskatten uppgår till högst 0,7 % av taxeringsvärdet på egendomen och är en 

kommunalskatt där kommunerna själva beslutar om storleken på uttaget (fsv, u.å.).  

 

4.3 Storfjord kommun  

Vid södra delen av Lyngen, längs E8:n i norra Norge ligger Storfjord kommun, se figur 2. 

Med sina 1840 invånare är kommunen relativt liten som istället för bebyggelse domineras av 

vacker natur och spektakulära fjäll. Kommunen gränsar till både Finland och Sverige och är 

alltså den norska sidan av Treriksröset (Storfjord kommun, 2019). På grund av kommunens 

geografiska plats så har den en historia av en blandad befolkning från både Norge, Sverige 

och Finland och i kommunen finns idag samer, kväner5 och norrmän. På grund av detta 

brukar kommunen själva kalla sig för “tre stammars möte”. Bland annat sker undervisning i 

skolan på både norska, samiska och kvänska och alla skyltar i kommunen är på alla tre språk 

(Regjeringen, 2014). Sedan 1950 har befolkningsantalet varit relativt stabilt, endast med en 

nedgång på 1960–70 talet (SSB). Idag finns det däremot vissa problem med en skev 

demografi, då invånare i arbetsför ålder lämnar kommunen för jobb och utbildning och äldre 

samt barn och ungdomar blir kvar (Jentoft K. 2019, intervju, 1 april).  

 

                                                           
5 En ursprungsbefolkning i norra Norge, Sverige och Finland. 
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Figur 2. Karta över norra Norge. Det mörka området är Storfjord kommun. Källa: Smith-Meyer & 

Thorsnæs, 2018.  

 

Totalt finns fyra vattenkraftverk i Storfjord kommun, se figur 3. Det största, Skibotn kraftverk, 

drivs av Troms Kraft Produksjon AS och har en installerad effekt på 72 MW och klassas därför 

som ett stort kraftverk. Troms Kraft driver också Lavka kraftverk med en och installerad effekt 

på 8,5 MW (Troms Kraft, 2018). Då dessa två kraftverk ligger efter varandra brukar de i 

kommunen klassas som ett gemensamt (Jentoft K. 2019, intervju 1 april). Hädanefter kommer 

bägge benämnas som Skibotn kraftverk.  

  

Figur 3. Karta över var vattenkraftverken i Storfjord är placerade. Källa: Norges vassdrags- og 

energidirektorat. Redigerad i Microsoft Paint för att tydligare visa kommungränserna. 
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5. RESULTAT & ANALYS 

 

I följande avsnitt presenteras och analyseras de resultat som erhållits under studiens gång. 

 

5.1 Vattenkraftens ekonomiska betydelse för Storfjord 

Vattenkraften i Storfjord bidrar med runt 15–16 miljoner NOK per år till kommunen (Jentoft 

K. 2019, intervju 1 april). Knut Jentoft, kommunordförande i Storfjord kommun, förklarar att 

dessa intäkter i stort sett endast kommer från det stora kraftverket Skibotn, och nästan ingenting 

från småkraftverken i kommunen. Detta anses vara viktiga intäkter till kommunen, något som 

i stort sett alla intervjuade har varit överens om. Enligt Hallgeir Naimak, som sitter som 

representant i kommunstyrelsen för partiet Høyre, så har det bidragit till att kommunen kan ha 

en hög standard på bland annat skola, dagis och hälsa och omsorg (Naimak H. 2019, intervju 1 

april). Offentlig sektor är också den största sysselsättningen i kommunen där viktiga intäkter 

från vattenkraften har skapat arbetsplatser (Jentoft K. intervju 1 april). Intäkterna från den sålda 

koncessionskraften placeras i en fond och har enligt Jentoft bidragit till att kommunen alltid har 

“pengar i plånboken”, som en form av reservkapital.  

 

Hvis jeg tar en vinkling på det, normalt en liten kommune som oss, Vi skulle ha råd til bare å ha 1 sykehjem, 

vi er ikke større enn at vi skulle ha 1 sykehjem, men vi tok oss råd til å bygge 2 sykehjem. Og det betyr, 

med å få inn et sykehjem til så er det klart at da fikk vi også flere arbeidsplasser. [...] Vi har selv kreert en 

del arbeidsplasser som vi ellers ikke hadde hatt råd til. (Hallgeir Naimak) 

 

Ja kraftverk har hatt veldig stor betydning, på hvordan det er å være både ung og gammel i Storfjord… ja 

hvordan det er å bo i Storfjord generelt. (Knut Jentoft) 

 

Jeg er helt sikker på at de der 10 til 20 millioner kroner har gjort at Storfjord kan opprettholde et 

tjenestetilbud som er langt utover det som de kunne hatt hvis man ikke hadde hatt de inntektene der. Langt 

utover det. (Willy Ørnebakk)  

 

Från intervjuerna framkommer också att det finns de som tycker att infrastrukturen som byggts 

upp kring vattenkraften har påverkat kommunen positivt. Det finns idag en väg som går upp på 

fjället som anlades i samband Skibotn kraftverk. Denna nyttjas bland annat för ett årligt 

cykellopp, Lavkarittet, och av turister som kan gå upp på fjället. Vägen är också något som 

renskötseln har kunnat använda sig av för att ta sig upp på fjället.   

 

Men i stor grad så er det Troms Kraft sine veier oppe i fjellanlegget som benyttes når vi har ett av de største 

sykkelrittene i Nordnorge i Storfjord kommune. [...] Ikke la den veien gro igjen men la folk benytte den. 

Det gir en del ringvirkninger som i ettertid gjør at vi kan vi kan benytte det på en grei måte samfunnsmessig 

og fysisk aktivitet, for turistene. [...] Du kan tjene penger på det, du kan ha rekreasjon der. Hvem ellers 

hadde gått opp de 450 høydemetrene [...] hvis ikke veien hadde vært der: ingen. (Hallgeir Naimak) 
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[..] De anleggsveien som er bygd i forbindelse med kraftverket, de brukes jo idag och generer jo 

arbeidsplasser, du har Lavkaritte, som går ifra Hatteng til Skibotn, nå har det vært, på de meste har det vært 

500 deltakere på det, kanskje over det og. Det er jo et par helårs arbeidsplasser. Dem bruker jo de områdene 

til sånn vinterturisme, Huskytura. [...] indirekte så brukes jo områdene, så det som blev skapt eller laga i ... 

1980 det er jo... det bidrar til verdiskapning i dag. Men du klarer kanskje ikke å se det. (Ronald Hardersen) 

 

Willy Ørnebakk, fylkesrådsordförande i Troms fylke, kommuninvånare och kandidat till 

framtida kommunordförande i Storfjord, upplever inte att det finns någon större diskussion om 

vattenkraften i kommunen idag, det är en del av vardagen och verkligheten för 

kommuninvånarna.   

Citaten ovan vittnar tydligt om vattenkraftens betydelse för ekonomisk utveckling i 

kommunen. Av de två olika synsätten gällande ekonomisk hållbarhet som introducerades i 

teorin så framgår det här att många ser vattenkraften som något som bidragit till ekonomisk 

utveckling utan att vara på bekostnad av socialt eller ekologiskt kapital. Tvärtom påstår de 

intervjuade att vattenkraften har förbättrat levnadsstandarden för kommuninvånarna i form av 

ett ökat tjänsteutbud och arbetsplatser. Vissa menar också att den har haft en positiv miljöeffekt 

då utökad infrastruktur har bidragit till en ökad tillgänglighet till naturen. Detta har i sin tur 

påverkat kommunen positivt ekonomiskt genom en ökad turism. Precis som Hjort-af-Ornas 

(2008) säger så framkommer vattenkraftens fler-syfte, den producerar inte bara energi, det har 

också inneburit ett flöde av resurser till kommunen och påskyndat utvecklingsprocesser som 

ökad infrastruktur och nya ekonomiska möjligheter. Av det Ørnebakk påstår ges inte intrycket 

av att det finns motstånd till den vattenkraft som finns idag. Det framgår nästan som att alla tre 

hörnen i Campbells triangelmodell är uppnådda och att inga konflikter uppstått dem emellan 

och att i så fall är en hållbar utveckling uppnådd. Men det finns de som inte håller med om 

detta.  

 

5.2 Ekologiska effekter & påverkan på renskötseln 

Karen Inger Marit Baal är renskötare samt ordförande i Helligskogens renbetesdistrikt. 

Helligskogens renbetesdistrikt täcker en yta av 1400 kvadratkilometer och sträcker sig hela 

vägen upp till både finska och svenska gränsen. Hon menar först och främst att vattenkraften är 

en olägenhet för dem. Ett av de största problemen som hon beskriver är att det finns en fara 

med att köra skoter över vattnet på vintern då vattennivån kan variera och göra isen instabil. 

 

Altså det er hvor det er, så er det jo usikkert vann. Man kan jo ikke bare passere der hvor man vil, man må 

alltid tenke seg om. [...] Altså jeg har jo vokst opp med det i den grad at det har liksom alltid vært der, 

men altså jeg må jo alltid tenke meg om, kor kan jeg dra, det er ikke så at jeg bare kan kjøre over der jeg 

vil utan att tenke meg om. (Karen Inger Marit Baal) 

 

Anläggningsvägen som går upp på fjället tycker hon inte har påverkat dem positivt då vägen 

bidragit till en ökad turism i området vilket inte är något de önskar då det blir mer folk på fjället 
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och att dessa skräpar ner. Även Karens pappa, Ole Thomas Baal, beskriver detta som 

olägenheter som aldrig tar slut och att turisterna bara blir fler. Han erkänner att vägen är något  

som de använder sig av men enligt honom inte mer än cirka 10 gånger per år.  

 

[…] det er klart det er jo bilveier der det er kraftverk generelt og det fører jo til at det er folk som drar dit 

for at det er lett å komme seg fram. Man kan gå etter en bilvei og så kommer man opp til naturen, og det 

ser jo ikke ut det, altså det er søppel och kaos. (Karen Inger Marit Baal) 

 

[...] siden er det jo anleggsvei, så regne in trafikk og folk og jegere og turister, det blir jo, de der ulempene 

blir aldri slutt de blir mer og mer. (Ole Thomas Baal)  

 

Här är det alltså tydligt att renskötseln inte tycker att anläggningsvägen är något positivt som 

de andra menar. Trots att de själva kan använda den så har den bidragit med fler negativa 

effekter än positiva i form av ökad turism. Det går att se, precis som Campbell menar att olika 

konflikter uppstår på grund av olika prioriteringar och intressen. En ökad turism uppfattas som 

en bra sak hos de övriga då det bidrar till ekonomisk tillväxt i kommunen men renskötseln är 

emot det. Ronald Hardersen, tidigare anställd vid Troms Kraft, och Naimak pratar om den 

ökade tillgängligheten till naturen som något positivt medan Baal ser den som något negativt. 

Det är också intressant att se hur vattenkraften har bidragit till både sämre och bättre 

mobilitetsförutsättningar, beroende på färdmedel.  

Enligt Karen Inger Marit Baal så bör naturen användas på ett hållbart sätt, vilket är att låta 

den vara som den alltid har varit. För henne är den orörda naturen en resurs och nödvändighet 

som de är beroende av och idag är den endast en liten del inom distriktet som räknas som orörd 

enligt henne. Så utan vattenkraften hade det funnits mer orörd natur för att utnyttja som 

betesmark. Hon anser även att det är renskötseln som har rättigheterna till området då de är 

huvudanvändare och att detta borde tydliggöras. Vidare tror hon många kanske ser 

vattenkraften som en möjlighet för ekonomisk kompensation och som skapar jobb men att 

renskötseln inte ses som en resurs och arbetsplats. Hon belyser det sociala och kulturella värdet 

av deras familj i en kommun som kallar sig “3 stammars möte” som kommer försvinna om de 

försvinner då inga andra har renar i kommunen. Utöver detta tycker hon också att vattenkraften 

har påverkat deras sedvanerätt till att fiska vilket hennes bror Ole Nils Aslak Baal instämmer i.  

 

Jo for det er jo vi som er hovedbrukere av området, det er vi som har rettigheten til området, det er jo ikke 

i grunn kommunen som har rettigheter, det er jo vi som bruker det [...] synliggjøre reindriften mer og 

tydeliggjøre at det faktisk er reindriften som har rett, altså uansett, man er nødt til å ta hensyn til den 

næring som allerede er der [...] men det som er greia med det er jo at vi er jo også en arbeidsplass, en 

ressurs. man blir ikke veid opp som en ressurs [...] ja fordi at vi er den eneste reindriftsfamilijen som er 

her, er vi ute så er jo ingen kvar. (Karen Inger Marit Baal) 

 

Dem ødela jo fiskeelva også, elven var mye større, og så gikk det an å kjøre skuter på den. Det finnes 

fiske men veldig lite strøm. (Ole Nils Aslak Baal)  
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Og det minsker jo våres sedvanlige rett til å kunne fiske der vi har behov. Men nu er det jo sånn at man 

ikke kan gjøre det. (Karen Inger Marit Baal)  

 

Vi kan här se en konflikt som handlar om användandet av naturen men också vem som har rätt 

till den. Detta leder in på Campbells resonemang att alla har en relation till naturen oavsett om 

den används som en resurs eller rekreationsplats. Men de olika relationerna uttrycker sig i hur 

man ser på naturen som en resurs och hur den ska användas. Precis som Campbell också säger 

så är det problematiskt att tilldela aktörer endast en position i triangeln. Renskötseln kan delvis 

placeras i det ekologiska hörnet då de är mot den miljömässiga förändringar som vattenkraften 

bidrar till och tycker att naturen ska få vara som den alltid har varit. Men det här leder också in 

på den sociala aspekten då försämrat fiske, förutsättningar att ta sig fram på skoter och minskad 

betesmark påverkar deras försörjningsmöjligheter och sedvanerätt. De övriga kan delvis 

placeras in i det ekonomiska hörnet; de ser en generell ekonomisk utveckling i kommunen 

genom de direkta intäkterna från vattenkraften men också genom en ökad turism. Men de kan 

också placeras in i det sociala hörnet då intäkterna bidrar till arbete och en högre 

levnadsstandard i kommunen. Det Naimak och Hardersen säger om anläggningsvägen gör att 

även de kan placeras i det ekologiska hörnet då de tycker att det har bidragit till positiva 

miljöeffekter.  

Familjen får cirka 150 000 NOK om året från Troms Kraft som ekonomisk kompensation 

för tappad betesmark och försämrat fiske. Den summan är för Skibotn kraftverk och ett 

kraftverk i grannkommunen Kåfjord som också är innanför deras renbetesdistrikt. Karen Inger 

Marit Baal anser att detta inte är tillräckligt. Enligt henne borde den summan omvärderas då de 

har fått samma kompensation årligen sedan Skibotn kraftverket byggdes och att hon tycker att 

det är en för liten summa av de totala intäkterna från vattenkraften i kommunen. Hon tycker 

även att de borde få ersättning för de mindre kraftverken som finns i renbetesdistriktet. Men det 

framkommer också att ekonomisk kompensation inte är det enda viktiga. När vi frågar henne 

hur viktigt ekonomisk kompensation är för dom så får vi följande svar: 

 

Jo det må man jo få men man ønsker jo helst ingenting av det, for at... det er jo enda en gang så at en rein 

spiser jo ikke penger. Da har man ikke… så er det jo ingen... alt vil jo bli rasert. Og det som er utfordring 

her er at vi holder til i to kommuner och ikke bare i en. Og at selv om det kanskje er et lite inngrep i den 

ene kommunen så vil det ha ringvirkninger. For vi er nødt til å se distriktet som en helhet uansett. (Karen 

Inger Marit Baal)  

 

Önskan om ingen vattenkraft alls är alltså större än ekonomisk kompensation för den. Det spelar 

ingen roll att det endast är en bit som blir påverkad då de ser distriktet som en helhet. Enligt 

henne motiverar ett ingrepp i naturen fler ingrepp då det redan finns någonting där och att med 

den politiken så förlorar dem bit för bit. Hon menar också att de måste tänka på framtida 

generationer som ska använda sig av marken. Detta är viktigare än att få mer ekonomisk 

kompensation och förlora mark.  
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Og den der argumentasjon som utbyggere oftest bruker, ja men vi holder oss hit for det at det allerede er 

berørt område, men for oss har det ingenting å si om det er berørt eller ikke, altså vi vil ikke ha det. Og det 

er ikke for å være vanskelig eller noe sånt, det er for å beskytte oss selv [...] Jo og førdi at altså, jeg kan jo 

ikke bare tenke på meg selv som en person at jeg skal drive med reindrift her, jeg er jo faktisk nødt til å 

tenke på alle dem som kommer etter, at dem skal også ha en mulighet. Så om jeg tar en engangsutbetaling 

på en erstatning på en 200 000 så hjelper jo ikke det de som kommer etter. Dem er då nødt til å ta samme 

kamp på nytt igjen. (Karen Inger Marit Baal)  

 

Vi kan här se ett klassiskt hållbarhetstänk hos Karen Inger Marit Baal, hon pratar om saker ur 

ett långsiktigt perspektiv som att följden av vattenkraft blir mer vattenkraft och att hon måste 

tänka på framtida generationer. Ökad ekonomisk kompensation är önskvärt men som hon 

uttrycker det “en ren äter inte pengar” visar på att långsiktigt spelar inte pengar någon roll om 

ingen betesmark finns kvar till renarna. Hon menar också som nämnts tidigare att om 

renskötseln försvinner så försvinner också hela den samiska kultur som hennes familj 

representerar i kommunen.  

Både Ronald Hardersen, tidigare anställd vid Troms Kraft, och fylkesrådsordförande Willy 

Ørnebakk håller med om att vattenkraften har en negativ påverkan på naturen och att det skapar 

utmaningar för renskötseln. Men Hardersen tycker att det finns ett större miljöfokus idag och 

att bygga ut existerande magasin inte har en lika stor miljöpåverkan som att bygga nya. 

Ørnebakk poängterar också att älven i Skibotn är den älv i Norge som har hårdast regleringar 

gällande vattennivå i Norge och lyfter fram att lokalsamhället måste ju ha kraft på något sätt.  

Det finns alltså en medvetenhet om vattenkraftens påverkan på naturen och renskötseln 

men enligt Ørnebakk har åtgärder gjorts. Hans uttalande indikerar även på att ibland måste 

kanske vissa saker, att samhället ska ha ström, prioriteras mer än andra. Det Hardersen säger 

med att bygga ut existerande magasin, bekräftar delvis det Karen Inger Marit Baal påstår: att 

ett ingrepp i naturen motiverar fler, men de har olika syn på effekterna av det.  

Alla tre av Campbells konflikter går att identifiera. En tydlig är property conflict då Karen 

Inger Marit Baal hävdar att det är renskötseln som har rätt till marken och hur den ska användas. 

Det finns alltså olika tolkningar gällande egendom och vi kan se lite av det Campbell benämner 

som property contradiction. Kraftverket ägs av Troms Kraft men renskötseln förlitar sig på att 

kommunen ska se till att det inte påverkar deras verksamhet. Campbell säger att den här 

konflikten definierar gränsen mellan privata intressen och allmänhetens bästa, men vad som är 

privata intressen och allmänhetens bästa kan definieras olika i det här fallet. Om vi endast 

studerar kommunen och renskötseln så går det att se på renskötseln som privata intressen och 

kraftverket som något som bidrar till allmänhetens bästa. Men om man tittar på renskötseln som 

en del av kommunen och därmed en del av allmänhetens bästa så kan privata intressen 

definieras som Troms Krafts vinstintresse.  

Vi kan också se en resource conflict i form av att vattenkraften har haft en ekonomisk nytta 

i samhället i stort men då den orörda naturen är en ekologisk nytta för renskötseln har 

vattenkraften påverkat detta negativt. Det finns kanske olika uppfattningar om hur användandet 
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av naturresurser måste ske genom ett “hållbart utbyte” så att nog resurser finns kvar för att 

naturen ska kunna återhämta sig. Karen Inger Marit Baal menar att “hållbart” är att låta naturen 

vara och är rädd för att “nog” resurser inte kommer finnas kvar i form av betesmark. Vi kan se 

här att de hårda regleringarna av vattennivån i älven är ett försök från kommunen att minska de 

ekologiska effekterna. Med detta uppstår den komplexitet mellan motsättningar och beroende 

som Campbell pratar om: regleringarna motsätter sig kanske Troms Kraft i deras natur då de 

inte kan producera ström som de vill men också något de blir beroende av för att kunna 

producera ström över huvud taget. Samma komplexitet uppstår mellan renskötseln och 

kommunen: renskötseln motsätter sig kommunens beslut att vilja ha vattenkraft överhuvudtaget 

men blir beroende av regleringarna av vattennivån för att kunna åka skoter och fiska.  

Även Campbells development conflict går att utläsa i kommunens utmaning att försöka 

väva samman alla prioriteringar samtidigt. Om kommunen skulle ha tagit hänsyn till 

renskötselns krav i att lämna naturen orörd så skulle det kunna vara på bekostnad av ekonomisk 

tillväxt i kommunen. De har således fått lov att välja mellan skydd av den lokala miljön och 

ekonomisk tillväxt. Samtidigt finns det från renskötselns sida en känsla av bristande social 

jämlikhet samt en ekonomisk segregation. Detta har precis som Campbell säger lett till en 

segregation i miljörelaterade frågor.  

Sammanfattningsvis går det att säga att enligt Campbells olika perspektiv hos en 

stadsplanerare så har Karin Inger Marit Baal ett ekologiskt perspektiv där hon ser vattenkraften 

som är ett hot mot naturen som konkurrerar med dem om resurser och mark. Det framgår också 

att hon tycker att vattenkraften konsumerar deras resurser, då den orörda naturen är en resurs 

för dem, och producerar avfall, i form av skräp från ökad turism på fjället. De övriga å andra 

sidan har i det här fallet mer ett ekonomiskt perspektiv där de ser vattenkraften som något som 

skapar ekonomisk aktivitet i kommunen. Men precis som Campbell säger så har alla en relation 

till naturen och vem som har “sannast” relation till den kanske inte går att avgöra. Istället 

handlar det om hur man ser på naturen som en resurs och hur denna ska användas, något som 

har visats sig att det finns olika uppfattningar om också hos de andra och inte bara hos 

renskötseln. 

Om vi tittar på tidigare studier så går det att se likt Altakonflikten att den här konflikten 

också handlar om samiska intressen. Hjort-af-Ornas (2008) påstår att vattenkraften kan skapa 

sociala problem där framförallt ett av problemen är vidarebosättning av etniska 

minoritetsgrupper. Även om det inte är fallet för samefamiljen just nu så är de det scenariot 

Baal delvis beskriver som en konsekvens av vattenkraften.  

 

5.3 Stordalen & inställningen till utbyggnad av vattenkraft 

Det har framkommit hur vattenkraften har påverkat kommunen sett från olika perspektiv; stor 

betydelse ekonomiskt men också negativa miljökonsekvenser och en känsla av social orättvisa. 

De intervjuades syn på vattenkraft och inställningen till den har framkommit till viss del. För 

att ytterligare framhäva respondenternas åsikter kommer vi nu försöka presentera deras 

inställning till en potentiell utbyggnad av vattenkraften i kommunen.  
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För två år sedan ansökte Troms Kraft om koncession för att bygga ett nytt vattenkraftverk 

i kommunen, på en plats som kallas Stordalen (Jentoft K. 2019, intervju 1 april). I koncessionen 

ingick även planer på att också bygga ut existerande magasin i Skibotn och få bygga några 

mindre minikraftverk. Ronald Hardersen, tidigare anställd vid Troms Kraft, anser att i Storfjord 

bör vattenkraften utvecklas, dels genom att tillföra mer vatten till existerande magasin från 

närliggande vattendrag och på så sätt öka produktionen. Men även genom att bygga ett nytt 

vattenkraftverk i Stordalen. Grunden till dessa åsikter är att det i Troms fylke finns ett behov 

av en ökad elproduktion, idag finns det precis tillräckligt med ström till hela fylket men för att 

säkerställa försörjningen och göra elsystemet mindre sårbart så behöver Troms Kraft producera 

mer ström (Hardersen R. 2019, intervju 4 april).  

Då koncessionen söktes var Willy Ørnebakk, nuvarande fylkesrådsordförande, näringschef 

i kommunen och även han var för utbyggnaden. Han anser att det inte skulle påverka miljön så 

mycket i området. Han håller med om att det är ett område som är vackert, vilt och säreget men 

det är också ett område som är brant och otillgängligt vilket gör att det inte används så mycket 

idag. Han tycker att de intäkterna som kommunen skulle få för kraftverket gör att det är värt 

det och även han håller med om att det behövs mer ström till fylket. 

Det regionala perspektivet uttrycker sig tydligt både hos Hardersen och Ørnebakk, de 

tänker inte endast på kommunen utan också hela fylket. Detta är kanske inte så konstigt med 

tanke på att Hardersen har jobbat på Troms Kraft och inte är kommuninvånare i Storfjord och 

Ørnebakk är inte bara kommuninvånare utan också fylkesrådsordförande. Det tycker alltså att 

den regionala betydelsen och de ekonomiska aspekterna överväger de miljömässiga. Här 

framkommer det som Andersen, Midttun, Andersen (1985) påstår: stora kraftverksbyggen är 

ofta motiverade av nationella eller regionala intressen samtidigt som de utnyttjar lokala resurser 

och har en lokal miljöpåverkan.  

Det är också intressant att se hur tillgänglighet till naturen återigen kommer upp som ett 

argument, men i det här fallet så motiverar en svårtillgänglighet ett ingrepp såsom 

vattenkraftsutbyggnad. Detta indikerar att vilket värde naturen har beror av människors 

möjligheter att ta del av den. Knut Jentoft, kommunordförande i Storfjord, håller inte med 

Ørnebakk och Hardersen vilket också resulterade i att kommunstyrelsen sa nej till utbyggnaden 

och koncessionen gick inte igenom. När vi frågar Jentoft om anledningen till detta så menar 

han att kommunen skulle få för lite tillbaka för det ingrepp i naturen som kraftverket skulle 

innebära.  

 

 [...] så ønsket man å bygge et elvekraftverk i en helt uberørt, fantastisk dal, et utrolig naturområde mot 

Treriksrøysa. [...] Det var forhandlinger kring dette og de ville ikke gi oss noe i retur. Ingenting. [...] Vi 

fick ikke noe tilbake, de ville ha utbygginga og all fortjeneste av det og vi fikk ingenting tilbake [...] Så til 

slutt sa vi nei, vi fikk ingenting. I utgangspunktet var det jo lovd asfaltert vei og greier men når det 

kommer til stykket så er det ingen løfter. (Knut Jentoft)   

 

När vi frågar honom vad han menar med att de inte skulle få tillbaka någonting så menar han 

att det var andra saker utöver den vanliga kompensationen som kommunen ville ha men inte 
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fick, bland annat en asfalterad väg. Angående den vanliga ekonomiska kompensationen som en 

kommun ska få enligt det norska regelverket så anser Jentoft att detta inte skulle vara tillräckligt 

i det här fallet på grund av miljömässiga skäl. 

 

Ja og det kraftverket vi ville fått, vi ville hatt litt inntekter av det men vi sa nei til det. Men det området er 

også et veldig spesielt naturområde som har sånne kvaliteter at alle var enige om at det bør ikke røres. Det 

bør bevares for ettertida. [...] Det er helt urørt, fullstendig, det går bare en sti gjennom, det går en elv som 

er... det er fisk i den elva for å si det sånn. Och den berører hele, ja det ville ført med seg så store 

konsekvenser i den elva att man ville ikke. [...] Ja altså natur och miljø vant over økonomi for at si det sånn. 

(Knut Jentoft)  

 

Jentoft tänker alltså på kommunen i första hand och håller inte med Ørnebakk och Hardersen, 

han säger istället att de miljömässiga aspekterna övervägde de ekonomiska. Däremot hade de 

ekologiska effekterna kunnat förbises om de hade fått mer kompensation bland annat i form av 

en upprustad väg. Norgemodellen är alltså inte tillräcklig som kompensation i det här fallet. 

Däremot erkänner Jentoft att de har gått miste om en del i kommunen genom att säga nej, såsom 

en ny transformatorstation och utökad nätkapacitet, men att den förlusten inte var tillräckligt 

stor för att det skulle vara värt att tacka ja.  

Hallgeir Naimak, kommunrepresentant för Høyre, är däremot inte enig med Jentoft i den 

här frågan utan var för kraftverket. Ett av de första argumenten han tar upp för detta är att 

kommunen i så fall hade fått en ökad nätkapacitet som var en del av avtalet med Troms Kraft. 

Även intäkterna kommunen skulle ha fått för vattenkraftverket hade haft en ekonomisk och 

samhällsnyttig betydelse, precis som intäkterna från Skibotn kraftverk har. Han anser också att 

naturen är en resurs som bör användas, något som människan alltid har gjort, men att detta bör 

göras på ett skonsamt sätt. Görs detta så kan kommunen dra nytta av det ekonomiskt och få  

öka turismen genom ny infrastruktur.  

 

For, jeg mener at vi har i alle tider utnyttet naturen og hvis vi utnytter naturen på en skånsom måte til fordel 

for det samfunnet vi lever i og den tida vi lever i så tenker jeg sånn at vi er en del av denne naturen og, så 

jeg tenker. Jag har sett eksempler på kraftutbyggingen, spesielt i mindre elver, der området er blitt mye 

penere å tilrettelagt etter at det har vært utbygd. (Hallgeir Naimak)  

 

Vidare tror Naimak att det finns ett mycket större miljöfokus idag och det kan ibland väga 

tyngre än de ekonomiska aspekterna. Däremot tror han att det handlar om hur mycket 

ekonomisk kompensation som ges, vilket vi också kan se på Jentofts resonemang. Naimak säger 

följande om relationen ekonomi-miljö: 

  

[...] OK hvis du hade fått 100 millioner extra hadde mange gitt slipp på den der miljø. (Hallgeir Naimak) 

 

Återigen framkommer det hur olika naturen kan ses som en resurs och hur den bör användas. 

Naimak anser i det här fallet att den bör användas till vattenkraft medan Jentoft ser ett värde i 
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att låta den vara. Det uppstår därför en resource conflict mellan den ekonomiska och ekologiska 

nyttan där Jentoft hade kunnat se en ekonomisk nytta om kompensationen varit större. Men i 

det här fallet tycker inte Jentoft att utbyggnaden skulle ske genom ett hållbart utbyte.  

När det kommer till Troms Kraft syn på saken så menar Ronald Hardersen att Storfjord 

ställde för höga och orimliga krav för att företaget skulle kunna gå med på det. Han menar att 

Troms Kraft hade en smärtgräns i förhandlingarna som kommunen gick över och då var det inte 

någon idé att fortsätta. Han tror att om kommunen hade ställt lägre krav och gått med på att 

bygga ut så hade det inneburit ökade intäkter och fler arbetsplatser till kommunen; för inte så 

stora miljömässiga konsekvenser. Han tror också att kraftverket hade kunnat bidra till något 

positivt för turismen då det finns ett känt grottsystem i Stordalen som hade blivit mer 

lättillgängligt. Även vägen i Signaldalen som Troms Kraft gick med på att göra i ordning till en 

viss grad är viktig då den är en knytpunkt för de som ska till Treriksröset.  

Enligt Hardersen skulle alltså alla tre aspekter av hållbarhet vara uppnådda: ekonomiskt 

genom intäkter till kommunen, socialt genom fler arbetsplatser och ekologiskt genom en ökad 

tillgänglighet till naturen. Men av det som kommunen krävde så anser han likt Jentoft att det 

inte var genom ett hållbart utbyte sett från Troms Krafts perspektiv. Diskussionen om vem som 

har rätt till naturen återkommer igen då Hardersen påstår att kommunordföranden “ville ha 

naturen för sig själv”. Här kan vi se den komplexiteten som uppstår i en property conflict och 

resource conflict mellan motsättningar och beroende. Troms Kraft motsätter sig kanske i dess 

natur sociala ingripanden och regleringar av marken och deras användande av naturresurser 

men är samtidigt beroende av det för att kunna driva vattenkraftverk över huvud taget.  

När det gäller renskötseln så säger Karen Inger Marit Baal att det finns en fördel med 

utbyggnaden i Stordalen då det ligger i utkanten av deras renbetesdistrikt och inte mitt i som de 

andra kraftverken. Hon anser alltså att från deras perspektiv så hade vattenkraften varit mer 

hållbar om den låg utanför renbetesdistriktet eller i utkanten av det. Men däremot är hon rädd 

för den så kallade “dominoeffekten” som hon nämnt tidigare: att ett naturingrepp motiverar fler 

och att ur den aspekten så är inte vattenkraften hållbar. På grund av detta så var också 

samefamiljen emot hela utbyggnaden. 

Precis som Saha och Idsø (2016) påstår så framkommer det hur samhällen kan vara emot 

vattenkraft på grund av ekologiska skäl men att det också ses som en möjlighet att göra framsteg 

i ett samhälle. När det gäller diskussionen och de olika argumenten kring utbyggnaden i 

Stordalen kan vi se alla tre av Campbells konflikter. Property conflict uttrycker sig återigen i 

en gräns mellan privata intressen och allmänhetens bästa. Men även här handlar det om hur man 

ser på allmänhetens bästa. På kommunnivå menar vissa att en utbyggnad skulle bidra till 

allmänhetens bästa i form av nya jobb, ökad turism, bättre infrastruktur och generellt ökade 

intäkter i kommunen. Jentoft menar istället att man inte fick tillräckligt för att bidra till 

allmänhetens bästa. Studerar man istället allmänhetens bästa på fylkesnivå så skulle en 

utbyggnad bidra till allmänhetens bästa då det behövs mer ström till fylket. Det går här att se 

Voinovs (2008) resonemang om hållbarhet och skala, vad som är hållbart på en viss nivå är inte 

det på en annan. Kommunen kan ses som ett system som är en del av ett annat system: fylket. 

I det här fallet är kommunen ett subsystem vars hållbarhet blir på bekostnad av hållbarheten av 
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dess supra-system som är fylket. Samtidigt går det också att se det som att kommunen vilar på 

bristen av hållbarhet i dess subsystem som i det här fallet delvis kan vara renskötseln.  

Det går också tydligt att se en resource conflict i diskussionen om vattenkraftens 

ekonomiska nytta och dess påverkan på den ekologiska nyttan. Det finns hos de olika parterna 

olika definitioner om vad som anses “hållbart” och “nog”. Enligt Jentoft tyckte inte den 

ekonomiska nyttan övervägde den ekologiska för att det skulle vara ett hållbart utbyte för 

kommunen och att inte nog med resurser skulle finnas kvar. Även för Troms Kraft ansågs det 

inte heller som ett hållbart utbyte då kommunen krävde för mycket.  

Dessa två konflikter bygger då upp till den tredje, development conflict. Det finns en tydlig 

utmaning med att väva samman alla tre prioriteringar, och följden här kan bli att beslutet att 

låta Stordalen vara orört kan vara på bekostnad av ekonomisk tillväxt i kommunen. Här 

framkommer kanske också det som Campbell tar upp: miljön ses som ett privilegium för de 

med god levnadsstandard och som har “råd” att prioritera den. 

 

5.4 Gamla löften & nya krav 

Som nämndes i föregående avsnitt så ansåg vissa att Norgemodellen inte var tillräcklig som 

kompensation för vattenkraften. Det har framkommit att detta inte endast gäller för 

utbyggnaden i Stordalen utan det finns de som menar att kommunen borde få mer kompensation 

för existerande vattenkraft och att man inte har fått det som utlovats. Enligt kommunordförande 

Knut Jentoft så utlovades 150 arbetsplatser, av dåvarande kommunminister, till Storfjord då 

Skibotn kraftverk skulle byggas. Anledningen var att kommunstyrelsen egentligen ville säga 

nej till utbyggnaden men att löftet om arbetsplatserna fick dem att säga ja. Både Jentoft och 

Hallgeir Naimak, kommunrepresentant för Høyre, är överens om att kommunen inte har fått 

dessa. Ronald Hardersen, tidigare anställd vid Troms Kraft, anser istället att dessa arbetsplatser 

har tillkommit genom alla tjänster och verksamheter som har uppstått kring vattenkraften och 

intäkterna från den. Han menar att om kommunen tycker att de inte har fått det som utlovades 

så är det för att de inte har förvaltat kraftpengarna på rätt sätt. Även fylkesrådsordförande Willy 

Ørnebakk håller med om att arbetsplatserna har uppstått indirekt genom intäkterna från 

vattenkraften. Han tycker att kommunstyret fokuserat för lite på näringsliv och 

samhällsutveckling, något han vill ändra om han blir kommunordförande till hösten.  

Jentoft tar också upp följande som exempel på att kommunen borde kompenseras mer: 

 

[...] Det er litt interessant for... Storfjord kommune, i Storfjord kommune produseres altså nesten 40 % av 

all elektrisk kraft som Troms Kraft produserer. Og da Mack bryggeri i Tromsø skulle flytte ut av byen for 

noen år siden så ville de gjerne være her nede men de kunne ikke være her for her var det ikke strøm nok. 

Skjønner dokker? Vi produserer store mengder strøm til fellesskapet men vi har ikke strøm til egne 

arbeidsplasser. [...] Man har bygget linier alle andre steder men her har vi ikke linier. Og Troms Kraft har 

den laveste linieleien i landet omtrent, veldig lav linieleie, og slik at det jo klart dem har... altså de har ikke 

brukt de pengene som de skal, på liniebygging. (Knut Jentoft)   
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Han tycker alltså att elnätsutbyggnaden inte är tillräcklig i kommunen och det bidrog till att ett 

bryggeri inte kunde ha sin verksamhet i kommunen. Han tycker därför att Troms Kraft borde 

bygga ut elnätet mer. Till detta hävdar Hardersen att Troms Kraft förhåller sig till det norska 

regelverket och att samma regler gäller för Storfjord kommun som för alla kommuner: vill 

kommunen ha ökad nätkapacitet så får de betala för det själva. Samlat har alla dessa olika åsikter 

resulterat i en större diskussion i samband med att Troms fylke ska slås samman med Finnmarks 

fylke (Jentoft K. 2019, intervju 1 april). Idag ägs Troms Kraft till en majoritet av Troms fylke 

och resterande av Tromsö kommun. I och med fylkessammanslagningen har det blivit en 

diskussion om ägarskapet och kommunordförande anser att Storfjord kommun borde få en 

större ägarandel. Motiveringen till detta är att kommunen producerar 30–40 % av Troms Kraft 

totala strömproduktion och att de ska kompenseras för de 150 arbetsplatserna.  

 

Ja jeg mener at når... i forbindelse... når det blir spørsmål hva ... Troms fylkeskommune skal gjøre med sin 

eierandel når man gifter seg med Finnmark da mener jo vi at da må i hvert fall Storfjord få tilbake en 

eierandel... Ja enten må vi få de arbeidsplassene, eller så må vi få eierandel [...] For vi mener at nå må man... 

er det på tide å innfri alle løfter som de har gitt. Fordi det ble faktisk gitt som et løfte. For en minister 

snakker jo på veie av staten og det... og folk uti et distrikt er jo så naive at man tror at det kan man stole på. 

Man kan stole på ministeren tenker man, men historien har jo vist at man kan jo aldri det (Knut Jentoft)  

 

Jentoft tycker också att det är konstigt att Tromsø kommun äger 40 % av bolaget och förstår 

inte varför. Återigen skiljer sig Hardersens och Jentofts åsikter, Hardersen tycker att man bör 

göra det som är bäst för bolaget och han tror att om Storfjord skulle få en större andel än de 

andra kommunerna så skulle inte det gynna bolaget. Han tycker inte heller det är fel att Tromsø 

kommun äger 40 % då de varit en stor bidragsgivare till att starta Troms Kraft från första början.  

Här framkommer samma debatt som i Sverige, det finns en känsla av svek och orättvisa i 

kommunen då det anses att man inte fått det som lovats och/eller det man förtjänar. Vi kan se 

från property conflict att “samhället förlitar sig på att staten ska ingripa för att samma egendom 

kommer samhället till nytta”, detta har vattenkraften som framkommit tidigare delvis gjort, 

genom intäkter. Men det finns också en känsla av att den inte gjort det till den mån som 

utlovades. Samtidigt finns det dem som inte håller med och man balanserar på gränsen som 

definierar privata intressen och allmänhetens bästa. Vem som står på vilken sida beror på vilken 

skala man använder, allmänhetens bästa kan ses ur Troms fylkes perspektiv och det som 

Hardersen säger, vad som är bäst för Troms Kraft och därigenom alla som de levererar ström 

till. Men det kan också ses på kommunnivå för Storfjord, på samma sätt kan man placera båda 

sidorna på privata intressen. Återigen uppkommer Voinovs (2008) resonemang om skala och 

hållbarhet. Det går här att se precis som Campbell säger att de olika sidorna motsätter sig inte 

bara varandra utan det finns också ett beroende dem sinsemellan. Troms Kraft och Troms fylke 

är beroende av Storfjord då de producerar mycket ström till regionen och Storfjord är beroende 

av Troms Kraft och Troms fylke för infrastruktur och intäkter till kommuner. 
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5.5 Norgemodellen 

Det har framkommit att Norgemodellen har gett kommunen betydelsefulla intäkter via 

vattenkraften men också hur detta av vissa inte anses vara tillräckligt. Utöver detta så tror Willy 

Ørnebakk att Norgemodellen är nödvändig i Norge idag då lokaldemokratin är så stark i 

kommunerna. Om man vill att Norge ska utvecklas som land så krävs det att kommunerna 

erbjuds något för det som de ger ifrån sig annars kommer de aldrig säga ja. 

  

[...] Jeg tror du må ha et sånt system, i alle fall i den norske modellen, hvor lokaldemokratiet nå er så sterkt 

som det er. [...] Men på sånn her type lokale saker som plansaker med kraftproduksjon så er mitt inntrykk 

nå at det blir så sterke… Kommunens rolle er så sterk at jeg tror ikke du får til å videreutvikle Norge uten 

at du har en type kompensasjon. (Willy Ørnebakk)  

 

Hallgeir Naimak tror också att den ekonomiska kompensationen har betydelse för inställningen 

till vattenkraft, både hos politikerna och kommuninvånarna. Han tycker att Norgemodellen är 

bra sett från ett kommunalt perspektiv då det bidrar till stora intäkter för något som kommunen 

har gett ifrån sig. Däremot anser han att modellen inte är perfekt då den enligt honom inte är 

rättvis. Med detta menar han att vissa kommuner i Norge får enorma intäkter för att de råkar ha 

exempelvis mycket vattenkraft, olja eller gas. Han menar att det borde finnas en gräns för hur 

mycket en kommun kan få och tar upp som exempel att om den här modellen skulle 

implementeras i Sverige så går det att ifrågasätta om det är rättvist.  

 

[..] Den er ikke perfekt, det er ikke rettferdig at noen skal få enorme inntekter. Det burde finnes et tak. Så 

store verdier, og fordelene som sikkert er oppe nord i Sverige, ikke sant som, sier som jeg heter, kunne blitt 

steinrike etter norsk modell. Da spørs det om det er egentlig som et helt rettferdig prinsipp. For det er jo 

også en liten kommune [...] Kanskje Sverige har en grei måte å gjøre det på. Det er tross alt Sveriges natur. 

(Hallgeir Naimak)  

 

Knut Jentoft tror att den norska modellen är väldigt viktig för hur människor i kommunen ser 

på vattenkraft. Jentoft tycker att vattenkraften är hållbar så länge den inte tar 

försörjningsmöjligheter från någon och så länge kommunen får tillbaka något för resursen som 

de ger ifrån sig. Med detta menar han att den ekonomiska biten blir avgörande för vattenkraftens 

hållbarhet. Även Ronald Hardersen håller med om att modellen är viktig för människors 

inställning till vattenkraft och att om pengarna skulle gå direkt till staten istället så hade det 

varit fel. När vi frågar Karen Inger Marit Baal om hennes åsikter kring den modell som används 

i Norge så menar hon att den inte är bra sett från renskötselns perspektiv då hon tycker, som 

nämnts tidigare, att de får för lite kompensation. Hon håller med om att de pengarna de får gör 

skillnad men att de täcker väldigt lite och att de också borde få kompensation för exempelvis 

cykelloppet Lavkarittet.  

Av det som Ørnebakk säger om Norgemodellen så ser han det som ett möjligt sätt att lösa 

konflikter. I detta menar han att den ekonomiska aspekten väger tungt och att så länge 

kommuner får en rimlig ersättning för att ge ifrån sig något så kommer dem att göra det. I 
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Naimaks resonemang är det istället intressant att studera property conflict ur ett större 

perspektiv, han tar upp hur allmänhetens bästa kan ses som Norges bästa eller fylkets bästa. Det 

är då orättvist mot andra kommuner då så stora summor går till vissa kommuner när resurser 

såsom vattenkraft kan ses som landets resurs och inte kommunens. Det handlar som i property 

conflict om vem som har rätt till att använda egendom och hur den ska användas. Det går också 

ur Naimaks resonemang att se en potentiell development conflict då Norgemodellen på nationell 

och regional nivå kan skapa en ekonomisk segregation mellan kommuner som leder till social 

orättvisa vilket i sin tur föder en segregation i miljörelaterade frågor. Även här går det att 

relatera till Voinovs (2008) resonemang, det finns ett intresse för delsystemens hållbarhet, i det 

här fallet kommuner, men endast om det är viktigt för supra-systemets hållbarhet, i det här fallet 

Norge som land. Norgemodellen anses nödvändig för att landet Norge ska kunna utvecklas.  

 

6. SLUTSATSER & DISKUSSION 

 

Som har framkommit av den här studien så går det att se att vattenkraften har haft en stor 

betydelse för Storfjord kommun ekonomiskt och socialt. Den har genom 15–16 miljoner NOK 

i intäkter bidragit till en högre levnadsstandard och de flesta av de intervjuade tror att utan 

vattenkraften hade kommunen haft det sämre ställt. Kommunen har genom intäkterna kunna 

bygga ut sjukvården och skapat en stark offentlig sektor. Vissa menar också att det har haft en 

positiv effekt miljömässigt genom ökad tillgänglighet till naturen vilket i sin tur bidragit till en 

ökad turism som också ger intäkter till kommunen. Det går att se precis som tidigare studier 

påvisat, vattenkraften kan bidra till en utökad infrastruktur, ekonomiska möjligheter och nya 

arbetstillfällen. Genom detta går det tydligt att se det som Hjort-af-Ornas (2008) påstår: 

vattenkraften är inte endast ett sätt att producera energi, den har fått ett fler-syfte.  

Men det finns också de som menar motsatsen, den ökade tillgängligheten till naturen har 

haft en negativ effekt och vattenkraften har istället försämrat försörjningsmöjligheter. Dessa 

olika åsikter bottnar sig i precis som Campbell säger, människors olika relationer till naturen 

och därmed olika uppfattningar om hur den bör brukas. De som anser att vattenkraften haft en 

negativ påverkan anser att den orörda naturen är en resurs medan andra ser naturen som en 

resurs för vattenkraft och turism. Vattenkraftens påverkan på kommunen har betydelse för 

människors inställning till vattenkraft. Olika inställningar framkommer framförallt genom en 

diskussion om en potentiell utbyggnad av vattenkraften där vissa är för och andra är emot. Det 

framkommer även till viss del historiskt då vattenkraften byggdes i kommunen.  

Det framgår att den ekonomiska aspekten av hållbarhet har en avgörande betydelse för 

inställningen kring vattenkraft, känslan av att få en “skälig” kompensation är viktig. För rätt 

summa så uppstår en social acceptans då någonting ges tillbaka för det som tas och 

naturingreppen blir inte lika högt prioriterade. Men det framgår också att för andra så är 

bevarandet av naturen viktigare än ekonomisk kompensation. Renskötseln menar att allting inte 

har ett pris. Även om de kräver en högre ekonomisk kompensation just för känslan av social 

rättvisa, så spelar det ingen roll för dem hur mycket pengar de får om det i slutändan blir så att 

renskötseln försvinner om det inte finns någon orörd natur kvar. Men även här finns det ett 
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ekonomiskt intresse då det handlar om renskötselns möjligheter att kunna försörja sig, men 

också ett kulturellt och socialt värde som de bidrar till då de är den enda familjen i kommunen 

med renskötsel. Mycket av detta leder in på social hållbarhet där vi kan se precis som Boström 

(2012) påstår, den kan vara svår att definiera men i det här fallet är den är i hög grad subjektiv 

och lokal.  

Dessa olika uppfattningar är återigen påverkad av personers olika relationer till naturen. 

De olika inställningarna leder till konflikter som går att koppla till de olika aspekterna av 

hållbarhet och de olika spänningarna dem emellan. Det går att identifiera alla tre av Campbells 

konflikter och att nå mitten av triangeln och därmed en fullt hållbar utveckling syns nästan 

omöjligt. Det går kanske inte heller att avgöra, precis som Campbell säger, vem som har mest 

rätt till naturen beroende på vem som har “sannast” relation till den. Campbell säger att ur ett 

socialt perspektiv så ses staden som en plats där det finns en konflikt kring distributionen av 

resurser, tjänster och möjligheter och att denna konflikt finns inom olika sociala grupper. Även 

om det är oklart i detta fall huruvida aktörerna kan definieras som olika sociala grupper så är 

det tydligt att den här konflikten finns kring vattenkraften.  Men går det då någonsin att uppnå 

mitten av triangeln om de tre olika intressena är så starka?  

Den så kallade Norgemodellen genomsyrar vattenkraftens påverkan och kan ses som en 

starkt bidragande faktor till vattenkraftens betydelse och därmed inställningen till den. Men 

trots det ekonomiska och politiska systemet så kan vi delvis se samma diskussion i Storfjord 

som i Sverige. Norgemodellen anses inte alltid vara tillräcklig som kompensation för 

vattenkraften. Vi ser också att modellen kan kritiseras beroende på vilken skala som studeras, 

från ett kommunalt perspektiv går det att se att den påverkar vattenkraftens hållbarhet, kanske 

framförallt ekonomiskt. Men ur ett nationellt perspektiv finns det de som menar att modellen 

är orättvis. Men trots detta finns det också en uppfattning om att modellen är nödvändig i ett 

land som Norge där den lokala demokratin är så stark, utan modellen skulle inte någon 

utveckling ske på nationell nivå. Det går också att se att modellen i det här fallet har bidragit 

till en livskraftig landsbygd.  

Vidare hade det varit intressant att studera hållbarheten av om Norgemodellen hade 

implementerats i Sverige. Hur hållbart är det om vissa kommuner blir förmögna medan andra 

inte får någonting? Skulle i så fall exempelvis Jokkmokks kommun bli en av Sveriges rikaste 

kommuner? Kanske är det en rimlig modell att implementera med vissa justeringar och 

regleringar av hur mycket en kommun kan få. Det kanske mer handlar om principen om att få 

någonting tillbaka och därigenom en känsla av social rättvisa. Precis som Föreningen Sveriges 

Vattenkraftskommuner säger så handlar det kanske om att kommuner och berörda regioner 

varaktigt ska återföras del av de värden vattenkraften genererar och på så sätt tillförsäkras 

stabila och förutsägbara intäkter. För även om svenska kommuner får bygdepeng6 så hade 

kanske just Norgemodellen tillförsäkrat stabila och förutsägbara intäkter. Det kanske också 

skulle ge en ökad känsla av social rättvisa då skatter går direkt till kommunen istället för staten. 

Norgemodellen kan alltså som framkommit leda till en ekonomisk segregation mellan 

                                                           
6 Lagreglerad ersättning som tillkommer de kommuner som påverkas av utbyggnaden av vattenkraft (Fortum 

2015). 
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kommuner men den föreslås också idag i Sverige som en lösning för precis samma problem. 

Kanske skulle det också vara ett sätt i Sverige att få en mer livskraftig landsbygd.
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Tabell 1 

Sammanfattning av studiens intervjuer. 

Figur 1  
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Urban planning and the Contradictions of Sustainable Development, 1996, Publicist: 

Journal of the American Planning Association, Vol. 62, No.3. ~ American Planning 

Association, Chicago, IL. s.298 
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Figur 2 

Smith-Meyer Trond & Thorsnæs Geir, (2018), Storfjord, I Store norske leksikon. Tillgänglig: 

 [https://snl.no/Storfjord] [[Hämtad den 2019-06-02] 

Figur 3 

Norges vassdrags- og energidirektorat. 

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS | © Norsk Polarinstitutt / © Norwegian 

Polar Institute | NVE 

Tillgänglig: [https://temakart.nve.no/link/?link=vannkraft] [[Hämtad den 2019-03-04] 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Inledande frågor: 

Vad är vattenkraft för dig? 

På vilket sätt tycker du att man ska använda sig av naturen som resurs? 

Vad är din personliga inställning till vattenkraft i kommunen? 

Hur anser du att vattenkraften har påverkat Storfjord kommun?  

Vilken betydelse tror du att vattenkraften haft i kommunen?  

 

Hur tror ni att kommunen hade sett ut idag utan vattenkraft?  

Tror du att det hade påverkat ditt liv som kommuninvånare?  

 

Utbyggnation: 

Vad anser du om vattenkraftsutbyggnad i kommunen?  

• Var du för eller emot utbyggnationen i Stordalen? Varför?  

• Tror du att om det inte hade funnits några kraftverk idag att beslutet gällande Stordalen 

hade gått igenom?  

• Om beslutet hade gått igenom, hur tror du att det hade påverkat/haft för betydelse för 

kommunen?  

• Varför tror du att beslutet om utbyggnad inte gick igenom? 

 

Hur tror du att den lokala inställningen till vattenkraft är i kommunen idag? 

• Har den förändrats med åren? 

• Påverkas denna av utbyggnad/icke utbyggnad   

• Vad tror du är viktigast för hur invånarna ser på vattenkraft?  

 

Norgemodellen: 

Anser du att Storfjord kommun får tillräcklig ersättning för vattenkraften?  

Tycker du det är viktigt att kommunen får ersättning för vattenkraften? Varför?  

Har Norges system med att ersätta vattenkraftskommuner har någon betydelse för den lokala 

inställningen till vattenkraft?  

Är kommuninvånare är medvetna om vattenkraftens roll/betydelse för kommunens ekonomi?  

https://snl.no/Storfjord
https://temakart.nve.no/link/?link=vannkraft
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Tycker du att Norgemodellen är bra? Rättvis?  

  

Anser du att vattenkraften i Storfjord kommun är hållbar?  

• ekonomiskt?  

• socialt?  

• ekologiskt?  

 

 

 

Bilaga 2 - Personerna vi intervjuat 

 

Karen Inger Marit Baal är same och tillsammans med hennes far Ole Thomas och bror Ole Nils 

Aslak är hon en del av den enda renskötarfamiljen i Storfjord kommun. De har ett 

renbetesdistrikt som sträcker sig genom Helligskogen och in i grannkommunen Kåfjord. Karen 

är också ordförande i Helligskogens renbetesdistrikt som totalt täcker en yta om 1400 

kvadratkilometer. Intervjun genomfördes hemma hos familjen i Galggo i deras kök den 8 april.  

 

Ronald Hardersen är tidigare anställd vid Troms Kraft Produksjon AS och var delaktig vid 

byggnationen av Skibotn kraftverk på 1970 talet. Idag är han delaktig i ett flertal projekt vid 

Universitetet i Tromsø. Intervjun genomfördes i ett konferensrum på Universitetet i Tromsö 

den 4 april.  

 

Knut Jentoft är ordförande för kommunstyrelsen i Storfjord och är från början från Oslo och 

utbildad lärare. Han representerar det politiska partiet Tverpolitisk liste och har suttit som 

ordförande sedan 2015. Intervjun genomfördes på hans kontor i kommunhuset i Hatteng den 1 

april.  

 

Hallgeir Naimak är representant för det politiska partiet Høyre i Storfjord kommuns 

kommunstyrelse. Han är också ägare av Lyngen Tourist, ett företag som driver en camping vid 

Lyngen samt olika aktiviteter kopplade till turism i området. Intervjun genomfördes i 

biblioteket i kommunhuset i Hatteng den 1 april.  

 

Willy Ørnebakk är fylkesrådsordförande för Troms fylke, en position som han haft sedan 2017. 

Han är född och uppvuxen i Storfjord och bor egentligen där men är tillfälligt bosatt i Tromsø 

på grund av sitt arbete. Han representerar det politiska partiet Arbeiderpartiet och kandiderar i 

höst till positionen som ordförande för kommunalrådet i Storfjord kommun och har också 

tidigare varit engagerad i politiken i kommunen. Intervjun genomfördes den 11 april på hans 

kontor i fylkeshuset i Tromsø. 


