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Opinionsmätningar 
och vindkraft
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Skillnad före, under och efter
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Exempel på landbaserade parker
Att tänka på 



Skillnad före, under och efter - Lillgrund

• Vattenfall: Vattenfall har genomfört tre opinionsundersökningar – före, 

under och efter byggandet av vindkraftsparken. Dessa visade att andelen 

invånare som är positiva eller neutrala till vindkraftsparken har ökat. 

• Studie 2010: I den senaste studien, som genomförts efter anläggandet, 

konstaterar man att 37 % är positiva, 20 % neutrala och 41 % negativa till den 

vindkraftpark som nu finns etablerad i Öresund.

• Det genomförs nu en ny undersökning, beställd av Kustvind, om vad boende i 

närheten av Lillgrund anser om parken, 15 år senare. 

https://powerplants.vattenfall.com/sv/lillgrund/
https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/5625875/1769656.pdf


Länsvis statistik, SOM och nätverket

• Svensk Vindenergi beställde länsvis SOM-mätning: ”Under perioden 
2013 till 2018 angav 69 procent av boende i Gävleborg att de, under de närmaste 
5–10 åren, vill ”satsa mer” på vindkraft, 18 procent vill ”satsa som idag”, medan 
6 procent vill ”satsa mindre” eller helt avstå från vindkraft.  (Regional 
energiopinion)

• Sannolikt presenteras en ny sådan under våren.

https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2019/12/SOM-institutet-Inst%C3%A4llning-till-olika-energik%C3%A4llor-l%C3%A4nsvis-1999-2018.pdf


Exempel mätningar havsbaserade parker

• I mars 2019 presenterade Vattenfall en undersökning som gjordes bland 

invånarna i Sölvesborg om den möjliga havsbaserad vindkraftsparken Taggen, 

där 62 procent av de svarande var positiva och 24 negativa till utbyggnaden.

• I april 2021 presenterade företaget Kustvind en undersökning bland invånarna 

i Skurup i Skåne om en möjlig vindkraftspark utanför Abbekås. Den visade att 

65 procent av Skurups invånare var positiva till en vindkraftsetablering, och 30 

procent var negativa. 

https://sverigesradio.se/artikel/7181255
https://www.sydsvenskan.se/2021-04-15/nytt-forsok-med-vindkraftpark-utanfor-abbekas


Landbaserade parker – problemet…

• Folkomröstningen om Ripfjället i Malung Sälen…

• KROKOM: ”I förra veckan berättade vi att Sverigedemokraterna Krokom 

genomförde en undersökning i Föllinge: - Vi hade en svarsfrekvens på 80 % 

vilket vi anser är rätt representativt. 66,7 % röstar nej till 

en vindkraftsindustri. 26,1% säger nej till högre verk än dagens tillstånd som 

är på 200 meters totalhöjd. 7,2 % röstade för att tillstyrka högre verk.”



Några slutsatser och ”Att tänka på” 

• Lättast att kommunicera länsvisa resultat, bland annat om huruvida kommunen 
bör bidra

• Ju mer vinklade frågor desto svårare att använda

• Det fungerar inte med sms-undersökning om det finns ett stort motstånd på 
sociala medier

• Det vore mycket bra med uppdaterad länsvis SOM-undersökning

• Det vore mycket bra med nya undersökningar om vad närboende anser om 
befintliga landbaserade vindkraftsparker

• Det är väldigt bra att Ylva och Svensk Vindenergi arbetar med detta, då hela 
branschen har gemensamma intressen 


