
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersökning om vindkraftsparken 

Lillgrund bland boende i  Skanör, 

Klagshamn och Bunkeflostrand. 

 
Genomförd mars 2022 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Kommunicera/Exquiro mars 2022 

Exquiro Market Research  

www.exquiro.se 

2 

Om Exquiro 
 

Exquiro Market Research bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland 

annat olika typer av marknads- och opinionsundersökningar, kurser samt renodlade statistiska 

tjänster. 

 

Vi genomför såväl kvalitativa som kvantitativa marknadsundersökningar, där vi hjälper företag från 

framtagandet av frågeställningar och konstruktion av enkät till slutlig analys och rapportskrivning.  

 

Vi vill tacka våra kontaktpersoner på Kommunicera (Lars Jederlund) för ett givande samarbete. 

 

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor eller synpunkter gällande vårt arbete.  

 

 

Patrik Olczak / Bruno Boric 

 

 

 
 

Exquiro Market Research  

e-post: info@exquiro.se 

Hemsida: www.exquiro.se   
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1. Metodbeskrivning  
 

Målgrupp 

Målgruppen är villaägare i Skanör, Klagshamn och Bunkeflostrand. 

 

 

Datainsamlingsmetod och datainsamlingsperiod 

All data samlades in genom telefonintervjuer under perioden 7 mars – 15 mars 2022.  

 

 

Enkäten 

Kommunicera tillhandahöll ett enkätutkast som Exquiro granskade och reviderade i samråd med 

uppdragsgivaren. Enkäten presenteras i sin helhet i slutet av rapporten. 

 

 

Urval, antal svar och svarsfrekvens 

Urvalet av villahushåll i registret som köptes in var slumpmässigt framtaget och representativt för 

områdena inom målgruppen. 

 

Totalt har 150 intervjuer genomförts fördelat enligt följande: 

- 45 intervjuer med villaägare i Skanö 

- 20 intervjuer med villaägare i Klagshamn  

- 85 intervjuer med villaägare i Bunkeflostrand 

 

Svarsfrekvensen, såväl totalt sett som inom de tre områdena, var ca 50 %. 
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2. Resultat 
 

 

 

Totalresultat 

% Antal svar 

1) Tycker du personligen att vindkraftverken 

vid Lillgrund är störande för dig i din vardag 

och i ditt boende?  

Nej, inte störande alls 87 130 

Lite störande 7 11 

Ganska störande 3 4 

Mycket störande 3 4 

Ingen uppfattning 1 1 

2) Tror du att vindkraftparken vid Lillgrund 

gör fastigheterna i ditt område mindre 

attraktiva på bostadsmarknaden, mer attraktiva 

på bostadsmarknaden eller tror du inte det 

påverkar bostadsmarknaden nämnvärt?  

Mindre attraktiva 9 14 

Ingen skillnad 83 124 

Mer attraktiva 3 5 

Vet ej 5 7 

3) Tror du att vindkraftparken vid Lillgrund 

har påverkat besöksnäring och turism negativt, 

positivt eller tror du inte det påverkat 

nämnvärt?  

Negativt 5 7 

Ingen skillnad 85 128 

Positivt 3 5 

Vet ej 7 10 

4) Tror du att vindkraftparken vid Lillgrund 

har påverkat friluftslivet i området negativt, 

positivt eller tror du inte det påverkats 

nämnvärt?  

Negativt 17 26 

Ingen skillnad 73 109 

Positivt 1 2 

Vet ej 9 13 

5) Utanför Skurup och Trelleborg planeras nu 

för 25-33 vindkraftverk på ungefär samma 

avstånd från stranden som Lillgrund. Dessa 

skulle kunna försörja hela södra Skåne (8 

kommuner) med all el som behövs och bidra 

till klimatomställning och lägre elpriser i södra 

Sverige.  

 

Mot bakgrund av dina erfarenheter av 

vindkraftparken vid Lillgrund, tycker du att 

oro för påverkan på utsikten är ett tungt 

vägande skäl att säga ”nej” till den planerade 

vindkraftparken?  

Ja 11 16 

Nej 71 106 

Vet ej 19 28 
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Resultat uppdelat per område 
 

 

Bunkeflo- 

strand 

Klags- 

hamn Skanör 

% % % 

1) Tycker du personligen att vindkraftverken 

vid Lillgrund är störande för dig i din vardag 

och i ditt boende?  

Nej, inte störande alls 94 90 71 

Lite störande 4 10 13 

Ganska störande 0 0 9 

Mycket störande 2 0 4 

Ingen uppfattning 0 0 2 

2) Tror du att vindkraftparken vid Lillgrund 

gör fastigheterna i ditt område mindre 

attraktiva på bostadsmarknaden, mer attraktiva 

på bostadsmarknaden eller tror du inte det 

påverkar bostadsmarknaden nämnvärt?  

Mindre attraktiva 9 0 13 

Ingen skillnad 81 95 80 

Mer attraktiva 5 0 2 

Vet ej 5 5 4 

3) Tror du att vindkraftparken vid Lillgrund 

har påverkat besöksnäring och turism negativt, 

positivt eller tror du inte det påverkat 

nämnvärt?  

Negativt 6 0 4 

Ingen skillnad 86 75 89 

Positivt 1 15 2 

Vet ej 7 10 4 

4) Tror du att vindkraftparken vid Lillgrund 

har påverkat friluftslivet i området negativt, 

positivt eller tror du inte det påverkats 

nämnvärt?  

Negativt 15 15 22 

Ingen skillnad 74 70 71 

Positivt 1 5 0 

Vet ej 9 10 7 

5) Utanför Skurup och Trelleborg planeras nu 

för 25-33 vindkraftverk på ungefär samma 

avstånd från stranden som Lillgrund. Dessa 

skulle kunna försörja hela södra Skåne (8 

kommuner) med all el som behövs och bidra 

till klimatomställning och lägre elpriser i södra 

Sverige.  

 

Mot bakgrund av dina erfarenheter av 

vindkraftparken vid Lillgrund, tycker du att 

oro för påverkan på utsikten är ett tungt 

vägande skäl att säga ”nej” till den planerade 

vindkraftparken?  

Ja 8 5 18 

Nej 75 75 60 

Vet ej 16 20 22 
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3. Frågeformulär 
 

 

Bakgrund (läses upp av intervjuaren): 

Vindkraftsparken Lillgrund med 48 vindkraftverk stod klar 2007.  

Under planering och tillståndsprocess var det en diskussion för och emot etableringen, där bland 

annat oro för påverkan på utsikten från stranden stod i centrum.  

Nu 15 år senare har debatten tystnat.  

Hur ser du som boende i närheten av vindkraftsparken på detta idag? 

 

 

1. Tycker du personligen att vindkraftverken vid Lillgrund är störande för dig i din vardag 

och i ditt boende?  

Svarsalternativ 1-4 läses upp 

1) Nej, inte störande alls  

2) Lite störande       

3) Ganska störande   

4) Mycket störande  

5) Ingen uppfattning 

 

 

2. Tror du att vindkraftparken vid Lillgrund gör fastigheterna i ditt område mindre 

attraktiva på bostadsmarknaden, mer attraktiva på bostadsmarknaden eller tror du inte 

det påverkar bostadsmarknaden nämnvärt?  

1) Mindre attraktiva 

2) Ingen skillnad 

3) Mer attraktiva 

4) Vet ej 

 

 

3. Tror du att vindkraftparken vid Lillgrund har påverkat besöksnäring och turism 

negativt, positivt eller tror du inte det påverkat nämnvärt?  

1) Negativt   

2) Ingen skillnad  

3) Positivt 

4) Vet ej 

 

 

4. Tror du att vindkraftparken vid Lillgrund har påverkat friluftslivet i området negativt, 

positivt eller tror du inte det påverkats nämnvärt?  

1) Negativt   

2) Ingen skillnad 

3) Positivt 

4) Vet ej 
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5. Utanför Skurup och Trelleborg planeras nu för 25-33 vindkraftverk på ungefär samma 

avstånd från stranden som Lillgrund. Dessa skulle kunna försörja hela södra Skåne  

(8 kommuner) med all el som behövs och bidra till klimatomställning och lägre elpriser i 

södra Sverige.  

 

Mot bakgrund av dina erfarenheter av vindkraftparken vid Lillgrund, tycker du att oro 

för påverkan på utsikten är ett tungt vägande skäl att säga ”nej” till den planerade 

vindkraftparken?  

1) Ja 

2) Nej 

3) Vet ej 

 


